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 انضعؽ األٔل : لبعاد انعبنى ) انًٕلع ٔ انًـبدخ (             

 2ٓال٤٣ٖ ًْ 515َٓبؽخ اٌُوح األه٤ٙخ رجِؾ 

 %2.03% ، ث٤٘ٔب َٓبؽخ اُوبهاد 7507َٓبؽخ اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد 

 

 

 

 

 

 

 

 من الخرٌطة السابقة نستنتج أن :ٔال : رٕػٚع لبعاد انعبنى :أ

 اوروبا (  –افرٌقٌا  –وتنقسم إلى قارات العالم القدٌم ) آسٌا  7ٌبلغ عدد قارات العالم 

 القارة القطبٌة الجنوبٌة ( –أسترالٌا " األوقٌانوسٌة "  –أمرٌكا الجنوبٌة  –وقارات العالم الجدٌد ) أمرٌكا الشمالٌة     

 ( وأصغرها قارة أسترالٌا ومساحتها  2ملٌون كم 44.2أكبر القارات مساحة قارة آسٌا ومساحتها ) (2ملٌون كم 7.7  ) 

 : تختلف قارات العالم من حٌث المساحة حسب الجدول التالى 
 

 انًـبدخ انمبعح و

 2ملٌون كم 44.2 آسٌا 1

 2ملٌون كم 33.3 إفرٌقٌا 2

 2ملٌون كم 24.2 أمرٌكا الشمالٌه 3

 2ملٌون كم 17.7 أمرٌكا الجنوبٌة 4

 2ملٌون كم 12.3 (الجنوبٌة) انتاركتٌكاالقطبٌة  5

 2ملٌون كم 13.5 وروباأ 6

 2ملٌون كم 7.7 أسترالٌا 7
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 انضٔل انجؼعٚخ

 هى الدول التى تتكون من جزيرة أو أكثر أو قد تكون جزءا من جزيرة

: صبَٛب : انًذٛطبد ٔانجذبع 

  محٌطات حسب الجدول التالى : 5ٌبلغ عدد المحٌطات 

 

 انًـبدخ ًذٛػان و

 2ملٌون كم 166 الهادي 1

 2ملٌون كم 76.5 األطلنطً 2

 2ملٌون كم 73.5 الهندي 3

 2ملٌون كم 5..1 الجنوبى المتجمد 4

 2ملٌون كم 14 الشمالى القطبً 5

  

 س : ما الفرق بٌن الموقع الجغرافى و الموقع الفلكى لقارات العالم ..؟

 هو موقع المكان بالنسبة لألماكن األخرى من بحار و محٌطات و دول مجاورةج : الموقع الجغرافى :

 المكان بالنسبة لدوابر العرض و خطوط الطول هو موقعالموقع الفلكى :

 

 

 

 

 

 

  

 ( لبعح آؿٛب :1

  ّٗٔبال  11ع٘ٞثب ؽز٠ 15رٔزل ٖٓ كائوح ػو 

  ٍٞٛ ٜؿوثب 175ّوهب ؽز٠ 26رٔزل ث٤ٖ ٖٓ ف 

 

 أُٞهغ اُغـواك٠

  اُٜبكٟ  أُؾ٤ٜك٢ٜ ّجٚ عي٣وح ؽ٤ش ٣ؾلٛب رؾبٛ ثب٤ُٔبٙ ٖٓ صالس عٜبد

 ّوهب ٝأُؾ٤ٜ اُوطج٠ أُْب٠ُ ّٔبالٝأُؾ٤ٜ اُٜ٘لٟ ع٘ٞثب 

 ٝاُجؾو األؽٔو ٤ٚٓٝن ثبة أُ٘لة ، ٣ٝلِٖٜب ػٖ اكو٣و٤ب ّجٚ عي٣وح ٤ٍ٘بءألٝهاٍ ٣لِٖٜب ػٖ هبهح أٝهثب ؿوثب عجبٍ ا 

  ) ٖ٣ٞعل ثٜب أًجو ثؾو ٓـِن ك٠ اُؼبُْ) ثؾو هي٣ٝ 

  ٕعيه اُلِج٤ٖ ( –رز٤ٔيثٌضوح اُغيهاُوو٣جخ ٖٓ ٍٞاؽِٜب ) عيه ا٤ُبثب 

 (ّجٚ عي٣وح أُال٣ –ح اُؼـوث٤خ رٞعل ثٜب أّجبٙ عيه ًض٤وح ) ّجٚ اُغـي٣وٞ 

 انًٕلع انفهكٗ ٔانجغغافٗ نمبعاد انعبنى
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 اُلائوح اُوطج٤خ أُْب٤ُخ(  –اَُوٛبٕ  –)االٍزٞاء كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :  

  ( لبعح افغٚمٛب : 2

 ّٗٔبال  37035 ع٘ٞثب ؽز٠ 34035رٔزل ٖٓ كائـوح ػو 

  ٍٞٛ ّٜوهب 51ؿوثب ؽز٠  17رٔزل ٖٓ ف 

 أُٞهغ اُغـواك٠

 أٝهثب ( ٖٝٓ اُْوم أُؾ٤ٜ اُٜ٘لٟ ٝاُجؾو٣ؾلٛب ٖٓ أُْبٍ اُجؾو أُزٍٜٞ ) ٣لِٖٜب ػٖ هبهح 

  ٖٝٓ اُـوة أُؾ٤ٜ األِٛ٘ط٠  األؽٔو)٣لِٖٜب ػٖ هبهح آ٤ٍب ( 

  عيه اُؤو ( ٝروغ ك٠ أُؾ٤ٜ اُٜ٘لٟ  –روَ اُغيه ك٠ اكو٣و٤ب ٝأٜٛٔب ) عي٣وح ٓلؿْوو 

 الجدي( –السرطان  –)االستواء  كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :

 أٔعثب :( لبعح 3

  شماال 71شماال حتى  36تمتد من دابرة عرض 

  شرقا  66غربا ) غرب اٌسلندا( حتى 25تمتد من خط طول 

 أُٞهغ اُغـواك٠

  تحدها آسٌا شرقا والمحٌط األطلنطى غربا والبحر المتوسط جنوبا والمحٌط القطبى شماال 

 تتمٌز سواحلها بالتعرج وكثرة الجزر مماساعد على إنشاء الموانىء الطبٌعٌة 

 من جزر قارة أوربا الجزر البرٌطانٌة ظ :ــــــــالح

 الدابرة القطبٌة الشمالٌة كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :

 ( لبعح أيغٚكب انشًبنٛخ :    4

 شماال  73شماال وحتى  7.33تمتد من دابرة عرض 

  غربا 167غربا حتى  13تمتد من خط طول 

 أُٞهغ اُغـواك٠

 القطبى الشمالى غرباوالمحٌط ٌحدها المحٌط األطلنطى شرقا والمحٌط الهادى 

 البحـرالكارٌبى فى الجنوب الشرقىو من الشمال ،وخلٌج المكسٌك 

 من جزر امرٌكا الشمالٌة جزٌرة كوبا ظ :ــــــــالح

  دابرة القطبٌة الشمالٌةال –السرطان  اُز٢ رٔو ثٜب :كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ 

 :     جُٕثٛخ( لبعح أيغٚكب ان5

  جنوبا 56شماال حتى  12تمتد من دابرة عرض 

  غربا  71غربا حتى  35تمتد من خط طول 
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 أُٞهغ اُغـواك٠

 أقرب إلى المثلث تبدو فً شكل 

 غربا والبحر الكارٌبى شماال  ٌحدها المحٌط األطلنطى شرقا والمحٌط الهادى 

 من جزر امرٌكا الجنوبٌة جزر فوكالند ظ :ـــــــــالح

 الجدي –االستواء  كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :

 ( لبعح أؿزغانٛب ) األٔلٛبَٕؿٛخ ( 6

  جنوبا  44جنوبا حتى  13تمتد من دابرة عرض 

  شرقا 177شـرقا حتى 113تمتد من خط طول 

 اُغـواك٠ أُٞهغ

 ٌحدها المحٌط الهادى شرقا والمحٌط الهندى غربا وجنوبا ، وٌفصلها بحرأرافور 

 شماال  عن جزرأندونٌسٌا

 الجزر أهمها )نٌوزٌلندا الشمالٌة مجموعة منمن  قارة أسترالٌاتتكون-  

 الجزر الصغٌرة بالمحٌط الهادى  من مجموعات تسمانٌا ( بجانب –نٌوزٌلندا الجنوبٌـة

 الجدي كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :

 ( Antarctica( انمبعح انمطجٛخ انجُٕثٛخ )7

  قارة متجمدة غٌر مؤهولة بالسكان  ، باستثناء مراكز بحوث ومناطق مقسمة بٌن وهى  2ملٌون كم 1223مساحتها 

 انجلترا ( ، وتقع أقصى جنوب الكرة  –فرنسا  –الوالٌات المتحدة  –عدد من الدول التى لها مصالح بها مثل ) روسٌا 

 األرضٌة ومحاطة بالمحٌط القطبى الجنوبى من جمٌع الجهات

 الدابرة القطبٌة الجنوبٌة كٝائو اُؼوٗ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رٔو ثٜب :

 

 

 

 

 انـٕٓل ( –انٓعبة  –) انججبل :تنقسم التضارٌس إلى ثالثة أقسام هى  

 

 

 : انججبل 

 . عبارة عن سالسل جبلٌة ضخمة 

 ومنها :    

 رعبعٚؾ آؿٛب
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 جبال زاجروس فى العراق وإٌران ( –فى تركٌا جبال غرب القارة ) جبال طوروس -
 جبال وسط القارة وهى أعلى جبال العالم ، ومنها ) سلسلة جبال الهٌماالٌا ( وبها أعلى قمة جبلٌة فى العالم -

 متر (  7747) قمة إفرست بارتفاع  

 جبال شرق القارة ومنها )جبال الٌابان (  -

 : انٓعبة 

 هضاب متشابكة أهمها:

 هضبة التبت وهى أعلى هضاب العالم وتعرف بسقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم الجبالالقارة : وسط

 : هضبة شبه الجزٌرة العربً. جنوب غرب القارة الدكن فى وسط الهند ، :هضبةجنوب القارة

: انـٕٓل 

 ْٗ ؿٕٓل عهٗ غٕل ؿٕادم انجذبع ٔ انًذٛطبد ٔرشًم :ؿٕٓل ؿبدهٛخ : (1

 سهول متفرقة حول بحر قزوٌن 

   سهول ساحلٌة على طول البحار والمحٌطات التى تحٌط بالقارة  

 وتشمل : ( ؿٕٓل فٛعٛخ :2

 السهول الشمالٌة الواسعة فى سٌبٌرٌا وتجرى فٌها أنهار 

 من الجنوب إلى الشمال لتصب  التً تنبعلٌنا ( –ٌنسى  –) أوب  

 فى المحٌط القطبى الشمالى وتتجمد فى الشتاء لذلك 

 .فً الشتاء اإلقتصادٌة تقل قٌمتها

  سهول شرق القارة وهى سهول شرق الصٌن ومنشورٌا 

 نهر الٌانجتسى  أنهار أهمها اوتجرى به

 فى  سهول نهرى دجلة والفرات فى الغرب  اللذان ٌصبان 

 الخلٌج العربى 

  سهل نهر السند فى الجنوب الذى ٌصب فى المحٌط الهندى 

 

 

 

 

 انججبل: 

 وتقع فى أقصى شمال غرب القارة وتحصر بٌنها هضبة الشطوط  جبال أطلس 

 شمال شرق القارة جبال البحر األحمر فى مصر والسودان وأرٌترٌا 

  جبال كٌنٌا وكلمنجارو فى شرق افرٌقٌا 

  جبال دراكنزبرج فى أقصى جنوب شرق افرٌقٌا 

 

 رعبعٚؾ أفغٚمٛب
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 انٓعبة :

 تمتد الهضاب فى مناطق واسعة فى افرٌقٌا لذلك ٌسودها المظهر الهضبى(  )   

 شمال القارة :هضاب الصحراء الكبرى ومنها هضبتا الصحراء الشرقٌة والغربٌة فى مصر 

 تنبع منهما روافد نهر النٌل وٌشكالن اهمٌة كبٌرة لمصر حٌث وسط القارة :هضبة البحٌرات األستوابٌة ، وهضبة الحبشة ) إثٌوبٌا ( فى الشرق 

 را  أورنج ولمبوبو هضبة جنوب افرٌقٌا فى جنوب القارة وٌجرى بها نه 

 

 

 

 : انـٕٓل 

وتتمٌز بالضٌق و المحٌطٌن الهندي و األطلنطً  والمتوسط األحمر ٌنمثل البحرتوجد على سواحل البحار والمحٌطات  ( ؿٕٓل ؿبدهٛخ :1

 والهضاب من الساحل  وتتسع عند مصبات األنهار. القتراب حافات الجبال

وسهول حوض الكنغو الذى وٌصب فً البحر المتوسط مثل سهول نهر النٌل فى مصر والسودان وجمهورٌة جنوب السودان ( ؿٕٓل فٛعٛخ : 2

 ٌصب قى المحٌط األطلنطى وسهول نهر النٌجروٌصب فى خلٌج غٌنٌا 

 ثجٕصح انزغثخ ٔ صالدٛزٓب نهؼعاعخٔرغجع أًْٛخ ْظِ انـٕٓل كَٕٓب رزًٛؼ 

تنتشر فى شمال افرٌقٌا بالصحراء الكبرى وهى سهول صحراوٌة متسعة ، ومنها ) سهل كلنشو ( فى لٌبٌا . ( ؿٕٓل صذغأٚخ عيهٛخ :3

 وسهول صحراء كلهارى جنوب القارة  –بحـرالرمال العظٌم الذى ٌمتد فى مصر و لٌبٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٕض انُٓغ

 أو تنحدر مياهه إليه روافدةأحد  وأالنهر  فيهااألرض التى يجرى  عبارة عن
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  أٔعثبرعبعٚؾ 

 

: انججبل 

: تمتد من الغرب إلى الشرق فى وسط أوربا وتعرف بإسم : ؿالؿم ججبل األنت 

 جبال البرانس فى شمال أسبانٌا 

 جـزٌرة البلقانوتمتد فى شبه سالسل جبال األلب الدٌنارٌة 

 : خلً بالك 

 تتمٌز جبال أوربا بارتفاعها وتغطٌة قممها بالجلٌد شتاء ، وٌفصل بٌنها أودٌة تجـرى

 بها األنهـار مثل نهـر الراٌن والدانوب 

 : انٓعبة 

  ، تمتد فى وسط القارة من الشرق إلى الغرب ، وتقطعها أودٌة نهرٌة ، وتجاورها الجبال 

 ومن أهمها :

 شغل معظم دولة أسبانٌا ـت ؼٚزب :ْعجخ انً( 1

 .فى فرنسا ، تقطعها أنهار أهمها السٌن ( ْعجخ فغَـب انٕؿطٗ :2

: انـٕٓل 

 ( ؿٕٓل ؿبدهٛخ : 1

  تتمٌز سواحل أوربا بكثرة التعارٌج مما ساعد على إنشاء الموانىء بها 

 األطلنطى والبحر البلطى وبحر الشمال .فى الغرب و الشمال الغربى توجد سهول متسعة تمتد على المحٌط 

 وعلى البحرالمتوسط فى الجنوب  

 ( ؿٕٓل فٛعٛخ : 2

 تمتد من المحٌط االطلنطى غربا حتى جبال األورال فى الشرق وتعرف بـ ) السهل األوربى العظٌم ( الذى ٌتكون معظمه من رواسب طٌنٌة تمثل 

 برلٌن(  –بٌسٌة مثل ) بارٌس تربة زراعٌة خصبة وتوجد به المدن األوربٌة الر

كونتها األنهار  حٌث تتمٌز بؤنها سهول خصبة جٌدة صالحة للزراعة 

   : نهر الفولجا وهو أطول أنهار أوربا وٌصب فى بحر قزوٌن  -أهم األنهار 

 ) وهو النهر األوروبى الذى ٌصب فى بحر أسٌوى(                     

 نهر الراٌن وٌصب فى بحر الشمال  -               

 نهر الدانوب وٌصب فى البحر األسود  -               

 

 

 

 أظف إنٗ يعهٕيبرك 

استتتت اال اانستتتان األوربتتتى ان 

يتكيتتتع متتتئ البيرتتتا بح رأن تتتا  

جبليتتتتتا لتمتتتتتر بهتتتتتا ال  تتتتتارا  

والستتتيارا  التتتتى تتتترب  المتتتدن 

األوربيا مثل األن ا  التى تعبتر 

جبتتال األلتتن بتتين اي اليتتا وكتتل 

 من سويسرا والنمسا 



 للغات 0222مدارس جٌل 

 

9 

 

 رعبعٚؾ أيغٚكب انشًبنٛخ

 

 

  

 : انججبل 

 سالسل جبال األبالش فى الشرق 

سالسل جبالروكى)وهى أعلى جبال القارة ( فى الغرب وٌغطى قممها الجلٌد شتاء 

 : انٓعبة 

  هضبة لبرادور فى الشمال الشرقى 

  هضبة المكسٌك فى الجنوب 

 

: انـٕٓل 

 ( ؿٕٓل ؿبدهٛخ :1

 وهى تمتد على سواحل :

المحٌط األطلنطى فى الشرق 

 خلٌج المكسٌك فى الجنوب الشرقى  

خلٌـج هدسن فى الشمال الشرقى 

 إقتراب المرتفعات من الساحل.ساحلٌة ضٌقة بسبب  سهولالمحٌط الهادى غربا وهى 

 ؿٕٓل فٛعٛخ : (2

 السهول الوسطى : وهى سهول فٌضٌة متسعة شرق جبال روكى تمتد شماال من المحٌط القطبى الشمالى إلى خلٌج المكسٌك جنوبا وٌغطى الجلٌد

 أطرافها الشمالٌة 

  توجد بها البحٌرات العظمى فى كنداوالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 ى الجنوب منها سهول نهر المسٌسبى )الذى ٌصب فى خلٌج المكسٌك(تمتد إل 

 حٌث األراضى الزراعٌة الخصبة 

فى الشمال الشرقى :سهول نهر نلسن )الذى ٌصب فى خلٌج هدسن( ونهر سانت لورانس الذى ٌصب فى خلٌج سانت لورانس 

 

 

 

 

 



 للغات 0222مدارس جٌل 

 

11 

 

 جُٕثٛخ رعبعٚؾ أيغٚكب ان

 ؿزغانٛب ) األٔلٛبَٕؿٛخ (أ رعبعٚؾ

 

 

 

 : انججبل 

 وهى سالسل جبلٌة مرتفعة تتمثل فى ) جبال االندٌز(غرب القارة 

 بالقرب من  الشمال حتى األطراف الجنوبٌة للقارة تمتد من 

 سواحل المحٌط الهادى

 

 : انٓعبة 

  تنتشر الهضاب شرق جبال االندٌز 

  هضبة جٌانا فى الشمال 

  ) هضبة البرازٌل فى الشرق ) أكبر الهضاب وأكثرها ارتفاعا 

 هضبة بتاجونٌا فى الجنوب وهى أصغر هضاب القارة مساحة 

 

: انـٕٓل 

 ( ؿٕٓل فٛعٛخ :1

 ) سهول حوض نهراألمزون ) أوسع سهول نهرٌة فى العالم 

أنهار بارانا وبارجواى والبالتا ،وتصب فى المحٌط األطلنطىللجنوب ، وتجرى فٌها  سهول نهر البالتا )البمباس( وهى تمتد من الشمال 

 فى المحٌط األطلنطى  سهل نهر أورٌنوكو وٌمتد فى الشمال وٌصب 

 ( ؿٕٓل ؿبدهٛخ :2

  تضٌق فى الغرب بسبب اقتراب جبال االندٌز من المحٌط الهادى 

 تتسع فى شرق القارة وشمالها على سواحل المحٌط األطلنطى 

 

 

 

 : انججبل 

أهمها ) جبال الحاجز الكبٌر (التىتمتد على طـول الساحل 

 األلب األسـترالٌة وتؤخذ شكل وتعـرف بجبال الشرقى للقارة 
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 قوس ومقسـمة إلى قسـمٌن الحـاجزالكبٌر فى الجنـوب 

 الشمـال الشرقى  والحـاجز الكبٌر فى 

 ، كما تقطعها بعض األنهارتتمٌز الجبـال بارتفاعها 

 : انٓعبة 

 تشبه نضارٌس أسترالٌا تضارٌس افرٌقٌا ، حٌث تشغل 

 الهضبة الغربٌة نصف مساحة قارة أسترالٌا كما ٌتمٌز معظم سطحها باالستواء 

: انـٕٓل 

 ( ؿٕٓل فٛعٛخ :1

 ، هى سهول متسعة ٌجرى فٌها نهرا مرى ودارلنج وٌصبان فى الخلٌج االسترالى الكبٌر 

 وهى سهول رزاعٌة توجد بها الكثٌر من المدن الهامة 

 ( ؿٕٓل ؿبدهٛخ :2

وتضٌق فى الشرق بسبب اقتراب جبال الحاجز  تتسـع فى الشمال والغرب والجنوب 

 الهادى شرقا  الكبٌر من المحٌط

 صذغأٚخ :( ؿٕٓل 3

  توجد فى الداخل وفى الغرب ، وهى صحارى رملٌة تقلبها موارد المٌاه 

 

 

 

 

                    

 المناخ و النبات و الطبٌعً فً العالم                           

 : ٗيفٕٓو االلهٛى انًُبس 

  المطر ( وغٌرها من  –الرٌاح –هى منطقة محددة على سطح األرض لها خصابصها المناخٌة من حٌث ) الحرارة 

 عناصر المناخ التى تمٌزها عن المناطق االخرى 

انعٕايم انًؤصغح فٗ يُبر انمبعاد : 

 .( انزعبعٚؾ 3انجغغافٗ.       ( انًٕلع 2.انفهكٗ( انًٕلع 1

 

 

 يعهٕيخ إصغائٛخ

 كم فٌما ٌعرف بالحاجز المرجانى العظٌم 0222تمتد الشعاب المرجانٌة على السواحل الشرقٌة ألسترالٌا لمسافة 
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 األلبنٛى انًُبسٛخ فٗ انعبنى
 

 

: تنقسم األقالٌم المناخٌة فى العالم إلى 

 األقالٌم الحارة  -1

 المعتدلة الباردة ( –األقالٌم المعتدلة ) المعتدلة الدفٌبة  -2

 األقالٌم الباردة -3

 

انذبعح انًُبسٛخ أٔال : األلبنٛى 
 

  جنوبا 33شماال : 33تمتد بٌن دابرتى عرض 

 

 الخصابص المناخٌـة الموقــع األقلٌـم
 الخصابص

 النباتٌة والحٌوانٌة

(1 )

 االستوابى 

وشبه 

 االستوابى

 15 -كائورى٠ ػىوٗ ) ٕىلوث٤ٖ *

 ( ّٔبال ٝع٘ٞثب 

*ؽىىىٞٗ اٌُ٘ـىىىٞ ثؤكو٣و٤ىىىب ، عىىىيه 

أٗل٤َ٤ٗٝب ثؤ٤ٍب ، ؽٞٗ األٓىيٕٝ 

 ثؤٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ

*اهرلبع كهعخ اُؾىواهح ٛىٞاٍ 

 اُؼبّ 

 *ٍوٞٛ األٓطبه ٛٞاٍ اُؼبّ 

 

*ر٘ٔٞ اُـبثبد االٍزٞائ٤خ اُز٠ رز٤ٔىي 

 ثٌضبكخ اّغبهٛب ٝرْبثٌٜب 

 –*اٛىىىىىىىىىْ اّىىىىىىىىىغبهٛب ) أُطىىىىىىىىىبٛ 

 أُبٛٞع٠٘ ( 

*رٌضىىىىىو ثٜىىىىىب اُيٝاؽىىىىىق ٝاُط٤ىىىىىٞه 

 ٝاُؾ٤ٞاٗبد أُزَِوخ  

(2  )

المدارى 

 الحار

 (السودانى )

ء االٍىىزٞا كائىىوح* ّىىٔبٍ ٝع٘ىىٞة 

( 11 -15ػ٘ىىىل كائورىىى٠ ػىىىىوٗ )

 ّٔبال ٝ ع٘ٞثب

: ٝأٓو٣ٌىىب اُغ٘ٞث٤ىىخ اكو٣و٤ىىب *كىى٠ 

ّٔبٍ ٝ ع٘ٞة اإله٤ِْ اإلٍزٞائ٠ ، 

:  آٍىىى٤ب : ّىىىٔبٍ اُوىىىبهح ،أٍىىىزوا٤ُب

أٓو٣ٌىىىىىب ع٘ىىىىىٞة ؿىىىىىوة اُوىىىىىبهح ، 

: ثؼىى٘ األعىىياء ع٘ىىٞة  اُْىىٔب٤ُخ

 اُوبهح

 

*٣ز٤ٔىىىي ثٖىىى٤ق ؽىىىبه ٓٔطىىىو 

 ّٝزبء عبف 

ًضبكىخ ٝ رْىبثٌب أّغبه أهىَ *ر٘ٔٞ ثٚ 

 ٖٓ اُـبثبد اإلٍزٞائ٤خ

*ًٔب ر٘ٔىٞ ؽْىبئِ اَُىبكبٗب ٝرز٤ٔىي 

ثبُزىىىلهط كىىى٠ أٛٞاُٜىىىب ؽَىىىت ٤ًٔىىىخ 

أُطىو ٝرؼزجىو ؽل٣وىخ ؽ٤ىٞإ ٛج٤ؼ٤ىخ 

ؽ٤ىىىىش رؼىىىى٤ِ ثٜىىىىب اُؾ٤ٞاٗىىىىبد آًِىىىىخ 

 اُؼْت ٝآًِخ اُِؾّٞ    
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 االقلٌم المداري و الموسمى فً االمطار الصٌفٌة الغزٌرة و الشتاء الجافالحظ : ٌتشابه 

 

 

 

 خانًعزضنخ انضفٛئ : األلبنٛى صبَٛب 

 ( شماال وجنوبا  45 – 33تمتد بٌن دابرتى عرض ) 

 

 الخصابص المناخٌـة الموقـــع األقلٌـم
 الخصابص

 النباتٌة والحٌوانٌة

(  البحر 1)

 المتوسط

*اُؼوٝٗ أُؼزلُخ ؿوة اُوبهاد ٓىب ثى٤ٖ 

( ّىىىىىىٔبال  45 – 35كائورىىىىى٠ ػىىىىىىوٗ ) 

 ٝع٘ٞثب 

*ك٠ اكو٣و٤ىب ) ػِى٠ ٍىٞاؽَ كٍٝ أُـىوة 

 (اُؼوث٠ 

 ك٠ آ٤ٍب  ) ػ٠ِ ٍٞاؽَ اُْبّ ٝ رو٤ًب ( 

كىى٠ أٝهثىىب ) ػِىى٠ ٍىىٞاؽَ اُىىلٍٝ أُطِىىخ 

 ػ٠ِ اُجؾو أُزٍٜٞ ( ،

ثٞال٣ىخ  ؿىوة اُوىبهحك٠ أٓو٣ٌب أُْب٤ُخ ) 

 ٞه٤ٗب ( ،ًب٤ُل

ك٠ أٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ ) ك٠ اَُبؽَ األٍٜٝ  

 )٠ِ٤ّ ٖٓ 

 ك٠ أٍزوا٤ُب ) ع٘ٞة ؿوة أٍزوا٤ُب (  

ؽىىىبه عىىىبف ٕىىى٤لب ،كاكىىى٠ء *

 ٓٔطو ّزبء

 *ر٘ٔىٞ ؿبثىبد اُجؾوأُزٍٞىٜ ٝٓىىٖ

ٝٛىىىى٠  أّىىىىغبهٛب )اُي٣زىىىىٕٞ( أٛىىىىْ

 أّغبه كائٔخ اُقٚوح

 ر٘ٔىىٞ ع٘ٞثىىب * ؽْىىبئِ االٍىىزجٌ

اُزىىىىى٠ رَىىىىىزـَ ًٔواػىىىىى٠ ٛج٤ؼ٤ىىىىىخ 

ٝرؼىىىىىوف كىىىىى٠ آو٣ٌىىىىىب اُْىىىىىٔب٤ُخ 

 ثؾْبئِ اُجواهٟ  

(3  )

 الموسمى

ّىجٚ عي٣ىوح ٝ*ك٠ أ٤ٍب ك٠  اُٜ٘ل 

 ع٘ٞة ا٤ُٖٖ ()اُٜ٘ل ا٤٘٤ُٖخ 

 ّٔبٍ هبهح أٍزوا٤ُب  أه٠ٖ *ك٠

 –*كىىى٠ اكو٣و٤ىىىب ) ٛٚىىىجخ اص٤ٞث٤ىىىب

 عي٣وح ٓلؿْوو(

 *ٓ٘ىىبؿ ٓىىلاهٟ ؿي٣ىىو أُطىىىو

ٕىى٤لب ث٤٘ٔىىب  ٝؽىىواهح ٓورلؼىىخ

 ٣َٞكٙ اُغلبف ّزبء 

ر٘ٔىىىٞ األّىىىغبه أٍُٞىىى٤ٔخ ثَىىىجت *

 ؿياهح األٓطبه ٤ٕلب

 *أْٛ األّغبه ) عٞىاُٜ٘ل ( 

 *ًٔب ر٘ٔٞ ثٚ ؽْبئِ اَُبكبٗب 
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(2  )

المعتدل 

شرق 

القارات   

 )الصٌنى(

*ّىىوم اُوىىبهاد كىى٠ ٗلىىٌ ػىىوٝٗ اهِىى٤ْ 

 35اُجؾو أُزٍٜٞ ثى٤ٖ كائورى٠ ػىوٗ ) 

 ( ّٔبال ٝع٘ٞثب  45  –

ٝع٘ىىىٞة *كىىى٠ آٍىىى٤ب ) ّىىىوم اُٖىىى٤ٖ ( ، 

ٌىىب ّىىوم هىىبهاد )أٓو٣ٌىىب اُْىىٔب٤ُخ ٝ أٓو٣

 اُغ٘ٞث٤خ ٝأٍزوا٤ُب ٝ أكو٣و٤ب(

*اهرلبع كهعخ اُؾواهح ٕى٤لب 

 ٝاٗقلبٜٙب ّزبء

*ٍىىوٞٛ األٓطىىبه ٛىىٞاٍ اُؼىىبّ 

 ٝريكاك ٤ٕلب 

*اُزؼىىىوٗ أؽ٤بٗىىىب ُؼٞإىىىق 

 ٓلاه٣خ ٓضَ ) اُز٤لٕٞ (

ثىىىىىىبُووة ٓىىىىىىٖ ؽْىىىىىىبئِ *ر٘ٔىىىىىٞ 

ؿبثىىىبد اإلهِىىى٤ْ اُٖىىى٠٘٤ اإلٍىىىزجٌ 

ٝٛىى٠ ؿبثىىبد كائٔىىخ اُقٚىىوح ٝٓىىٖ 

 ُجِٞٛ ( ا –أّغبهٛب ) اُٖلٖبف 

 

 

 

 

 

 

 

 انًعزضنخ انجبعصح  : األلبنٛى صبنضب 

 ( شماال وجنوبا  63 – 45تمتد بٌن دابرتى عرض ) 

 الخصابص المناخٌـة الموقـــع األقلٌـم
 الخصابص

 النباتٌة والحٌوانٌة

(1) 

 غرب

 أوربا

(  65 – 45*ثىىى٤ٖ كائورىىى٠ ػىىىوٗ ) 

 ؿوة اُوبهاد 

 * ك٠ ّٔبٍ ؿوة أٝهثب     

، ّىىىٔبٍ ؿىىىوة أٓو٣ٌىىىب اُْىىىٔب٤ُخ ،   

 أٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ  ؿوة أه٠ٖ ع٘ٞة

 ّزبء               ٝكح اُلفء ٤ٕلبٝاُجو

*األٓطبه كائٔخ ٛٞاٍ اُؼبّ  

فبٕخ ك٠ ك٠ِٖ اُْزبء 

 ٝاُقو٣ق 

 

 *ر٘ٔٞ اُـبثبد اُ٘ل٤ٚخ

) ٍىىى٤ٔذ ثىىىنُي ألٜٗىىىب رىىى٘ل٘  

أٝهاهٜىىىىب ّىىىىزبء ثَىىىىجت ّىىىىلح 

 اُجوٝكح ( ٖٝٓ أْٛ أّغبهٛب 

 ) اُيإ ( 

(2 ) 

المعتدل البارد 

 شرق القارات
 )اللورنسى(

*٣وىىغ كىى٠ ٗلىىٌ ػىىوٝٗ ٓ٘ىىبؿ ؿىىوة 

 65–45أٝهثىىب ثىى٤ٖ كائورىى٠ ػىىوٗ ) 

 ( ّٔبال ك٠ ّوم اُوبهاد 

*كىى٠ أٓو٣ٌىىب اُْىىٔب٤ُخ ) ّىىٔبٍ ّىىوم 

اُوبهح ( ،  ك٠ آ٤ٍب      ) ّٔبٍ ّوم 

 ّٔبٍ ا٤ُبثبٕ (    –ا٤ُٖٖ

 *ّزبء ثبهك ٤ٕٝق ٓؼزلٍ 

األٓطبه ٛٞاٍ اُؼبّ *ٍوٞٛ 

 فبٕخ ك٠ ا٤ُٖق

 

أُقو٤ٛٝىىىخ  *ر٘ٔىىىٞ اُـبثىىىبد 

 ٖٝٓ أْٛ أّغبهٛب

 اُْوث٤ٖ (  -) اُٖ٘ٞثو  

بد ماد اُلىواء ٗاُؾ٤ٞثٚ  رٞعل

 َ اُلة اُوطج٠  ضٓ اٌُض٤ق
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  انجبعصح  : األلبنٛى عاثعب  

 شًبال ٔ جُٕثب دزٗ انمطجٍٛ 66يب ٔعاء انضائغرٍٛ انمطجٛزٍٛ 

 

 الخصابص المناخٌة  الموقع األقلٌم
 الخصابص

 النباتٌة والحٌوانٌة

(1) 

 مناخ

 التندرا

ّىىٔبال  65ٓىىب ٝهاء اُىىلائور٤ٖ اُوطج٤زىى٤ٖ 

 ٝ ع٘ٞثب

ّىىىىٔبٍ  -عىىىياء اُوطج٤ىىىىخأل، كىىى٠ آٍىىىى٤ب) ا

) ّىٔبٍ اُوىبهح ( ،   هثب٤ٍج٤و٣ب ( ، ك٠ أٝ

كىى٠ كىى٠ أٓو٣ٌىىب اُْىىٔب٤ُخ )ّىىٔبٍ ً٘ىىلا( ، 

عىىىىىيه أٓو٣ٌىىىىىب اُغ٘ٞث٤ىىىىىخ       ) ثؼىىىىى٘ 

كىىىىىى٠  أُؾىىىىىى٤ٜ أُزغٔىىىىىىل اُغ٘ىىىىىىٞث٠ ( ،

 اٗزبهًز٤ٌب

 *٤ٕق ه٤ٖو 

*ّزبء ٣َٞٛ ّل٣ل اُجىوٝكح 

ٝ رزَىىىىبهٜ فالُىىىىٚ اُضِىىىىٞط 

 األٓطبه ٤ٕل٤خ ه٤ِِخ

*ٛؾبُت ر٘ٔٞ ٍو٣ؼب كى٠ كٖىَ مٝثىبٕ 

 اُغ٤ِل) ا٤ُٖق ( 

 *رٞعل ثٚ ؽ٤ٞإ اُوٗٚ 

(2) 

المناخ 

 الجبلى

كىى٠ أٟ كائىىوح ػىىوٗ ثبُؼىىبُْ ثٜىىب ٓ٘ىىبٛن 

اإلهرلىىىىىبع ؽزىىىىى٠ ػ٘ىىىىىل كائىىىىىوح ّىىىىىل٣لح 

 اإلٍزٞاء0

* ٣ْىىىىىىـَ اُؤىىىىىىْ ٝأُ٘ؾىىىىىىلهاد اُؼ٤ِىىىىىىب 

 ُِٔ٘بٛن اُغجِخ ك٠ اُؼبُْ 

أُ٘ىىىىبؿ ّىىىىل٣ل اُجىىىىوٝكح  *

ًٝض٤ىىىىوا ٓىىىىب رـطىىىى٠ اُؤىىىىْ 

اُغج٤ِخ ثبُغ٤ِىل ٛىٞاٍ اُؼىبّ  

 ثآ٤ٍب غجبٍ ا٤ُٜٔبال٣بٓضِؤٔ

اهرلىىبع  ؽَىىت *رز٘ىىٞع اُؾ٤ىىبح اُ٘جبر٤ىىخ

 ٤ًٔٝخ أُطواَُطؼ 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ٖثلأ اٗزْبه اإلَٗبٕ ك٢ هبهاد اُؼبُْ فبٕخ اُول٣ْ أٝافو ػٖو اُجالٍز٤ٍٞ  ٓغ اٍزوواه اإلَٗـبٕ ك٢ اُج٤ئبد

 ٣قزِق اُ٘بً ك٢ ٓظٜوْٛ اُقبهع٠ رجؼب َُالالرْٜ ٓضَ  أُقزِلخ ثلأ ٣ئصو ك٤ٜب ٣ٝزؤصو ثٜب ، كظٜود اَُالالد اُجْو٣خ

 ) اُطٍٞ ُٕٝٞ اُجْوح ٌَّٝ اُؼ٤ٖ ٝاألٗق ٝؽغْ اُوأً (

 ال ٣ٞعل ٍالُخ أًضو مًبء ٖٓ األفوٟ أٝ أًضو ٜٓ٘ب هلهح ػ٠ِ اُؼَٔ ٝ اإلثلاع 

 اَُالالد اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُؼبُْ 
 : ُْأٗٞاع اَُالالد اُجْو٣خ اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُؼب 

 %15 اَُالُخ اَُٞكاء ) اُيٗغ٤خ ( -1

 %45 اَُالُخ اُٖلواء ) أُـ٤ُٞخ ( -2

 %55 اَُالُخ اُج٤ٚبء ) اُوٞهبى٣خ ( -3

 

 

 

 

 انـالنخ انجشغٚخ

فييمججتتشييهب جبشيية  جهييمجموعى يي 

 الخهرجي .صفهتههجالوسعي ج
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 صبَٛبً : انـالنخ انصفغاء ) انًغٕنٛخ (

 صبنضبً : انـالنخ انجٛعبء ) انمٕلبػٚخ (

 أٔالً : انـالنخ انـٕصاء )انؼَجٛخ(

 

 

 

 

 

 

 

: ّلبٙ ؿ٤ِظخ ( –ّؼو أعؼل  –أٗق ػو٣٘  –) ثْوح كاً٘خ ٕلبرٜب اُغَٔب٤ٗخ 
أ٣ٖ رزوًي اَُالُخ اُيٗغ٤خ ؟ 

75% ٖٓ ٌٍبٕ اكو٣و٤ب ٣ٝزوًيٕٝ ثبُووة ٖٓ كائوح اإلٍزٞاء ، ٝؽٞا٢ُ 75ٗؾٞ  رٔضَ اَُالُخ اُيٗغ٤خ  ٖٓ %

 % كوٜ ٖٓ عِٔخ ٌٍبٕ اُؼب15ُْك٢ هبهح اكو٣و٤ب ، ٣ٝٔضَ اُيٗٞط ؽٞا٢ُ   ىٗٞط اُؼبُْ
 

: أٗٞاع اَُالُخ اُيٗغ٤خ 
 اُيٗٞط اَُٞكا٤ٕٗٞ  (1

 اُجبٗزٞ  (2

 ا٤ِ٤ُٕ٘ٞ اُؾب٤ٕٓٞ (3

 األهياّ  (4

 اُجّٖٞٔ ٝاُٜٞر٘زٞد ٝؿ٤وْٛ (5
 

رٞعل ك٠ : 

 آ٤ٍب ) ك٠ ع٘ٞة ّوم اُٜ٘ل( ٝ أٍزوا٤ُب 

 رؼوٗ ػلك ًج٤و ٖٓ اُيٗٞط  األٓو٣ٌز٤ٖ ٝ ٣ٔضِٕٞ َٗجخ ًج٤وح ٖٓ اٌَُبٕ ؽ٤شاٗزوَ ػلك ًج٤و ٖٓ اُيٗٞط ا٢ُ

ع اُوطٖ ٝهٖت اٌَُو ُِٜغوح اإلعجبه٣خ ا٢ُ األٓو٣ٌز٤ٖ ٖٙٔ رغبهح اُؼج٤ل اُز٢ ٍبكد ك٢ أُب٢ٙ ُِؼَٔ ك٢ ٓياه

 0ْٗؤٛب األٝهٝث٤ٕٞ ك٠ األٓو٣ٌز٤ٖأٝاُزجؾ اُز٠ 

 0 ٍٝ٣ٞعل ػلك ًج٤و ٖٓ اُيٗٞط ك٢ كٍٝ أٝهثب ٝؽَٖ ًض٤و ْٜٓ٘ ػ٢ِ ع٤َ٘خ ٛنٙ اُل 
 

 
 

 

 

 
 : اُْؼو األٍٞك أَُزوٍَ (  – اُؼ٤ٕٞ أُ٘ؾوكخ  –اُٖلواء ) اُجْوح ٕلبرٜب اُغَٔب٤ٗخ ُٕٞ 

 عِٔخ ٌٍبٕ اُؼبُْ ٝمُي ثَجت : ) إٔ اَُ٘جخ اٌُجوٟ ٖٓ ٌٍبٕ 45ثَ٘جخ ري٣ل ػ٢ِ ٣زوًي اُغٌ٘ أُـ٢ُٞ ك٢ كٍٝ اُؼبُْ أُقزِلخ ٖٓ %

 ا٤ُٖٖ ٝكٍٝ ّوم ٝع٘ٞة ّوم آ٤ٍب  ْٛ ٖٓ اَُالُخ أُـ٤ُٞخ اُٖلواء (

 أ٣ٖ رزوًي اَُالُخ اُٖلواء ؟ 

 ع٘ٞة ّوم آ٤ٍب ٤ٍٝج٤و٣بكٍٝ  ك٢ هبهح آ٤ٍب : ك٢ كٍٝ ا٤ُٖٖ ٝ ا٤ُبثبٕ ٝ ًٞه٣بٝ ٓ٘ـ٤ُٞب ٝ (1

 األٓو٣ٌزبٕ : رٞعل ك٠ ثؼ٘ أُ٘بٛن ك٠ األٓو٣ٌز٤ٖ (2

 

 -أهَبّ اَُالُخ أُـ٤ُٞخ :

 اإل٤ٌٍٔٞ ك٢ ّٔبٍ ً٘لا ٝ أالٌٍب   .1

 اُٜ٘ٞك اُؾٔو ك٢ األٓو٣ٌز٤ٖ .2

 عٔبػخ اُز٘غًٞ ك٢ ٤ٍج٤و٣ب   .3
 

 

 

 

 

 

 
 

: ٣ز٤ٔيٕٝ ثبُجْوح اُج٤ٚبء اُٞهك٣خ ٝاُْؼوأُٔٞط ٝاُْلبٙ اُوك٤ؼخ ( اُٖلبد اُغَٔب٤ٗخ ( 

ٓب أٗٞاع اَُالُخ اُوٞهبى٣خ ؟ 
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 ٓغٔٞػخ اُجؾو أُزٍٜٞ : ٣ٝ٘ز٢ٔ ا٤ُٜب اُؼوة ٝػلك ًج٤و ٖٓ ٌٍبٕ ع٘ٞة أٝهثب   (1

 أُغٔٞػخ األُج٤خ : ٌٍبٕ ؿوة ٍٜٝٝ أٝهثب  (2

 أُغٔٞػخ اُ٘ٞهك٣خ أُْب٤ُخ : ٓؼظْ ٌٍبٕ كٍٝ ّٔبٍ أٝهثب  (3

  ( ُْ55رٔضَ ٛنٙ اَُالُخ ؽٞا٢ُ ٖٗق ػلك ٌٍبٕ اُؼب% ) 

 : ف٢ِ ثبُي 

 ٝ ك٢ ك٠ اكو٣و٤ب ٣زوًيٕٝ ك٠ ّٔبٍ اُٖؾواء اٌُجوٟ آ٤ٍب ٝ ر٘زْو اَُالُخ اُوٞهبى٣خ ك٢ هبهاد اُؼبُْ أُقزِلخ ) أٝهثب ٝ األٓو٣ٌز٤ٖ ٝ أٍزوا٤ُب

 (ٓضَ ٖٓو  ٤ُٝج٤ب ٝ رٌٞٗ ٝ اُغيائو ٝ أُـوة اُلٍٝ اُؼوث٤خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثْ رلَو :ٗلهح ٝعٞك اَُالالد اُ٘و٤خ ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ثبُؼبُْ ؟ 

 أُغزٔؼبدال ك٢ اُ٘و٤خ اثَجت اٖٜٗبه ٝ افزالٛ  اَُالالد ك٢ ٕلبرْٜ اُطج٤ؼ٤خ اُز٢ ر٤ٔي ًَ ٍالُخ ػٖ  أفوٟ كال ٣ٞعل ؽب٤ُبً ٓب ٣ؼوف ثبَُالُخ ط : 

اال٤ٌٍٔٞ ك٢ ٕؾبه١ اُز٘لها  – قزِٜ  ثـ٤وٛب ؿبثبد ؽٞٗ اٌُ٘ـٞ ٕٝؾواء ًِٜبه١ ثبكو٣و٤ب ٢ٛٝ ٍالُخ ىٗغ٤خ ه٤ٖوح اُوبٓخ ُْ ر ٌٍبٕاُجلائ٤خ ٓضَ )

 االٍزوا٤ُٕٞ األ٤ِٕٕٞ (   –اُٜ٘ٞك اُؾٔو ك٢ ؿبثبد أٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ ٝعجبُٜب  –اُجبهكح ّٔبٍ ً٘لا 

 

 ٓبما رورت ػ٢ِ اُٜغواد ٝاٗزْبه اَُالالد ث٤ٖ هبهاد اُؼبُْ ؟ 

ال رٞعل كُٝخ ٝاؽلح ك٢ اُؼبُْ ٣زٌٕٞ ّؼجٜب ٖٓ ٍالُخ ٝاؽلح 

األ٤ِٕٕٞ                  ٝاُٜ٘ٞك اُؾٔو ْٝٛ اٌَُبٕ –ًبِٓخ ًٔٞا٤ٖ٘ٛ  ؽِٖٞا ػ٢ِ ؽوٞهْٜ  اُٞال٣بد أُزؾلح رْٚ ٍالالد ٓقزِلخ ٓضَ اُيٗٞط اُن٣ٖ : 1ٓضبٍ  

 ٝاُوٞهبى٣ٕٞ ْٝٛ اٌَُبٕ اُج٤٘ اُوبكٕٓٞ ٖٓ أٝهٝثب       –

 

 اُؼوة ٤َُٞا ٍالُخ ٝاؽلح كبألؿِج٤خ ٖٓ اَُالُخ اُوٞهبى٣خ ٌُٖٝ ؽلس ٓغ اُلزٞؽبد ٝاُٜغواد افزالٛ ٓغ اَُالالد األفوٟ : 2ٓضبٍ  

 

 

 

 

 

 

 

 ًَ فٌٔ اٝ ػْو ٍ٘ٞادرٜزْ ع٤ٔغ كٍٝ اُؼبُْ ثبُزؼلاك اٌَُب٠ٗ ٝٛٞ اعواء ك٠ُٝ ٣زْ 
  ّ٤ِٓبه َٗٔخ ( 702ّ  ؽٞا٠ُ )  2514ثِؾ ػلك ٌٍبٕ اُؼبُْ ػب 
 (  ٕ403 51رؼل ا٤ٍب ٠ٛ اًجو اُوبهاد ٖٓ ؽ٤ش ػلك اٌَُب  ) اكو٣و٤ب ر٤ِٜب هبهح٤ِٓبه َٗٔخ 

  ( ٕ3أٍزوا٤ُب ٠ٛ اهَ اُوبهاد ٖٓ ؽ٤ش ػلك اٌَُب.                           ) ٤ِٕٓٞ َٗٔخ 

   هبهح اٗزبهًز٤ٌب فب٤ُخ ٖٓ اٌَُبٕ ألٜٗب ّل٣لح اُجوٝكح 

 : ُْٓ٘بٛن روًي اٌَُبٕ ك٠ اُؼب 
 ٝكوح ا٤ُٔبٙ ٝ فٖٞثخ اُزوثخ(اٍَُٜٞ اُل٤ٚ٤خ اُقٖجخ )ؽ٤ش  10

 اٍَُٜٞ اَُــبؽ٤ِخ )ؽ٤ش أُ٘بؿ أُؼزلٍ ٝ اُْ٘بٛ ا٤َُبؽ٠(  20

 (ٝكوح اُقلٓبد ٝ أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خأُلٕ اٌُجوٟ )ؽ٤ش كوٓ اُؼَٔ ٝ 30
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 لبعحأؿــــٛب

 لبعحأفغٚمٛب

 

 

 

  

  
 

( أٟ ٗؾٞ  به٣403٤ٌَِٜٓ٘ب ؽٞا٠ُ  )ٌٍبٕ اُؼبُْ 65َٗٔخ ٖٓ % 
: ٕٓ٘بٛن ٣زوًي ثٜب اٌَُب 

 كٍٝ اُؼبُْ ٌٍبٗباُٜ٘ل ٝ ا٤ُٖٖ ٖٓ أًجو  -
 اٍَُٜٞ اُل٤ٚ٤خ ٓضَ ٍٍٜٞ ٜٗو ا٤ُبٗغَز٠ ك٠ ا٤ُٖٖ ٜٝٗو اُغبٗظ ك٠ اُٜ٘ل -
ثؼ٘ اُغيه فبٕخ ماد اُزوثخ اُقٖجخ ٓضَ عي٣وح عبٝح ك٠ اٗل٤َ٤ٗٝب ٠ٛٝ أًضو ٓ٘بٛن اُؼبُْ اىكؽبٓب ثبٌَُبٕ ، ٝاُغيه ا٤ُبثب٤ٗخ ٝعيه  -

 اُلِج٤ٖ

اٌَُبٕٓ٘بٛن ٣وَ ثٜب: 

 أُ٘بٛن أُْب٤ُخ ك٠ ٤ٍج٤و٣ب ثَجت ثوٝكح اُغٞ -

 ٓ٘بٛن اُغجبٍ  ٓضَ عجبٍ ا٤ٔ٤ُٜال٣ب ٝاُٜٚبة ٓضَ ٛٚجخ اُزجذ ثَجت ٝػٞهح اَُطؼ  -

 ثَجت اُغلبف  أُ٘بٛن اُٖؾوا٣ٝخ ٓضَ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ-
 

  ؽلٝس ٌْٓالد ػل٣لح ٜٓ٘ب (  ٓؼظْ كٍٝ أ٤ٍب ؟ ٠ك اٌَُبٕػلكٓب اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٠ِ ى٣بكح ( 

 
 ٗؤ اُـناء  10
 هِخ ٤ٖٗت اُلوك ٖٓ اُلفَ اُو٠ٓٞ 20
 اٗقلبٗ َٓزٟٞ أُؼ٤ْخ 30
اُلٍٝ  أٝ ا٠ُ كٍٝ أٝهثب ٔزولٓخ ٓضًَضوح اُٜغواد ؿ٤و اُْوػ٤خ ا٠ُ اُلٍٝ اُ 40

 اُـ٤٘خ ٓضَ كٍٝ اُق٤ِظ اُؼوث٠
 

 
 

 

 

 
  ٞ٤ِٓ2514به َٗٔخ ػبّ  101ثِؾ ػلك ٌٍبٜٗب ٗؾ ّ 

  : ٕٓ٘بٛن ٣زوًي ثٜب اٌَُب 

 اٍَُٜٞ اُل٤ٚ٤خ اُقٖجخ ٓضَ ٍٍٜٞ ٝاكٟ ا٤َُ٘ ك٠ ٖٓو ٝاَُٞكإ -

 ٍٞاؽَ اُجؾو أُزٍٜٞ ك٠ ٖٓو ٝكٍٝ أُـوة  اُؼوث٠ ، ٍٝٞاؽَ ع٘ٞة اكو٣و٤ب 0 اٍَُٜٞ اَُبؽ٤ِخ أُؼزلُخ اُقٖجخ ٓضَ -

 أُ٘بٛن أُورلؼخ اَُطؼ ك٠ اُلٍٝ أُلاه٣خ ؽ٤ش ٣ؼزلٍ أُ٘بؿ ثَجت اهرلبع اَُطؼ ٓضَ أٝؿ٘لا ٤٘٤ًٝب -

 

اٌَُبٕٓ٘بٛن ٣وَ ثٜب:  

 أُ٘بٛن االٍزٞائ٤خ ثَجت اُـبثبد اٌُض٤لخ ٝاُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ اُوب٤ٍخ ٝاٗزْبه األٓواٗ -

 اُ٘طبهبد اُٖؾوا٣ٝخ اُلو٤وح ثبُٖؾواء اٌُجوٟ ٕٝؾواء ًِٜبهٟ  -

 ثؼ٘ أُ٘بٛن اُغج٤ِخ اُٞػوح ٓضَ عجبٍ اُجؾو األؽٔو -

 كَُ : ٣ئصو أُ٘بؿ ك٠ رٞى٣غ ٌٍبٕ هبهح أكو٣و٤ب ؟

ك٠ أُ٘بٛن ماد أُ٘بؿ أُؼزلٍ ًٔب ك٠ اَُٞاؽَ ٝ أُ٘بٛن ٓورلؼخ اَُطؼ ٣ٝوَ اٌَُبٕ  ك٠ أُ٘بٛن اإلٍزٞائ٤خ اُؾبهح ٝ  ؽ٤ش ٣زوًي اٌَُبٕ

 اُٖؾوا٣ٝخ

 

 

  

 
 

 انٓجغح غٛغ انشغعٛخ

الهجتتترة التتتتى تتتتتغ بوستتتارل ويتتتر قانونيتتتا ومن ) هتتتى 

أمثلتهتتا هجتترة أعتتداد كبيتترة متتن األفارقتتا إلتتى أوربتتا 

خاصا أسبانيا و إي اليا والهرون من سل ا  الحتدود 

 واإلقاما ويرالشرعيا 
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 لبعحأٔعثــب

 نجُٕثٛخلبعحأيغٚكب ا

 لبعحأيغٚكب انشًبنٛخ

 

 
  ٞ٤ِٕٓٞ َٗٔخ 741ثِؾ ػلك ٌٍبٜٗب ٗؾ 

 

 

 : ٕٓ٘بٛن ٣زوًي ثٜب اٌَُب 

ضَ ُ٘لٕ كٍٝ ؿوة ٍٜٝٝ أٝهثب ٓضَ ثو٣طب٤ٗب ٝأُٔب٤ٗب ٝكوَٗب ٝاٍجب٤ٗب ُٝٛٞ٘لا ٣ٝزوًي ٓؼظْ ٛئالء اٌَُبٕ ك٠ أُ٘بٛن ٝأُلٕ اُٖ٘بػ٤خ اُٚقٔخ ٓ -

 ٝثبه٣ٌ 

 ك٠ اٍَُٜٞ اُيهاػ٤خ اُقٖجخ ٓضَ اََُٜ األٝهٝث٠ اُؼظ٤ْ  -

اٌَُبٕٓ٘بٛن ٣وَ ثٜب:  

 ك٠ أُ٘بٛن أُْب٤ُخ ثَجت ّلح اُجوٝكح ٓضَ كِ٘٘لا ٝاُ٘و٣ٝظ -

 ٓضَ عجبٍ األُت ُٖؼٞثخ اُز٘وَأُ٘بٛن اُغج٤ِخ اُٞػوح  -

 ك٠ كٍٝ ّوم أٝهثب ألٜٗب أهَ رولٓب ٖٓ ٍٜٝ ٝؿوة أٝهثب ثلهعخ اٌَُبٕ ٣زوًي-

 

   

 

 

 
  ٞ٤ِٕٓٞ َٗٔخ  562ثِؾ ػلك ٌٍبٜٗب ٗؾ 
  رْٚ أٓو٣ٌب أُْب٤ُخ ًال ٖٓ ً٘لا ٝاُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ٝا٤ٌَُٔي ٝكٍٝ أٓو٣ٌب  اٍُٞط٠ ٝكٍٝ اُجؾو اٌُبه٣ج٠ 

  ( ٌٍبٕ اُوبهح 21 % ٖٓ ٌٍبٕ اُوبهح ( ٤ِ٣ٜب ا٤ٌَُٔي )57اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ أًجو كٍٝ اُوبهح ٌٍبٗب ٖٓ %) 
 ٝثبه٢ اَُ٘جخ ك٢ ً٘لا ٝكٍٝ أٓو٣ٌب اٍُٞط٠ ٝ اُجؾو اٌُو٣ج٢

 : ٣زوًي ٌٍبٕ اُٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خ ك٠ ػلح ٓ٘بٛن ٠ٛ 
 اَُبؽَ أُْب٠ُ اُْوه٠ : ثَجت روًي أُلٕ اٌُجوٟ ٝأُٞاهك االهزٖبك٣خ اُٚقٔخ ٖٝٓ أًجوٛب ٓل٣٘خ ٣ٞ٤ٗٞهى 10

 عٞك األهب٤ُْ اُيهاػ٤خ اُقٖجخ ) ٍٍٜٞ ٜٗو ا٤ََُٔج٠ (ٝال٣بد اٍُٜٞ : ثَجت ٝ 20

 ثَجت ٝكوح أُٞاهك االهزٖبك٣خ اُٚقٔخ : ٓ٘طوخ اُجؾ٤واد اُؼظ٠ٔ 30
 

ك٠ كُٝخ ً٘لا ك٠ :أُلٕ اٌُجوٟ ٓضَ ٓٞٗزو٣بٍ اٌَُب٣ٕزوًي .  

ك٠ ا٤ٌَُٔي ك٠ :أُلٕ اُوئ٤َ٤خ فبٕخ ٓل٣٘خ  ٤ٌٌَٓٞ اُؼبٕٔخ 0 اٌَُب٣ٕزوًي 

َاُٖـ٤وح األفوٟك٠ كٍٝ اُجوىؿ ٓضَ ٛ٘لٝهاً ، ًٍٝٞزبه٣ٌب ، ٝثؼ٘ اُغيه  اٌَُب٣ٕو 

 

 

 

 
 ٞ٤ِٕٓٞ َٗٔخ 415ثِؾ ػلك ٌٍبٜٗب ٗؾ 

ٍٍٜٞ َاألٝه٣ً٘ٞٞ ك٠ ك٘ي٣ٝال ٍٍٜٝٞ الثالرب أٝ اُجٔجبً ثبألهع٘ز٤ٖ ًٝنُي ك٠  ٓ٘بٛن ٣زوًي ثٜب اٌَُبٕ : ػ٠ِ اَُٞاؽَ ٝاٍَُٜٞ اُل٤ٚ٤خ ٓض

 ٛٚجخ اُجواى٣َ ٝػ٠ِ ٍٞاؽِٜب ؽ٤ش أُلٕ اٌُجوٟ

ك٠ ٍٍٜٞ ٜٗو األٓيٕٝ االٍزٞائ٤خ  ٝأُ٘بٛن اُغج٤ِخ ٝ اُٜٚج٤خ ٓضَ هْٔ عجبٍ اإلٗل٣ي ٝٛٚجخ ثزبع٤ٗٞب ك٠ اُغ٘ٞة :اٌَُبٕٓ٘بٛن ٣وَ ثٜب 
 

 : ف٢ِ ثبُي 
  ( ٝٛ٘بى كٍٝ افوٟ ٣ي٣ل 55اُجواى٣َ أًجو كٍٝ اُوبهح ٌٍبٗب ، ) ٌٍبٕ اُوبهح ٖٓ % 

 ( ٤ِٕٞ َٗٔخ ٓضَ ) ع٣ٞبٗب٤ِٕٓٞ َٗٔخ ٓضَ ) األهع٘ز٤ٖ ( ، ٝكٍٝ اُز٠ ٣وَ ػلك ٌٍبٜٗب ػٖ ٓ 45ك٤ٜب ػلك اٌَُبٕ ػٖ  
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 انمبعحاألٔلٛبَٕؿٛخ

 غافٛخ نهـكبٌجانشصبئص انضًٕٚ

 

 
 

 

 ) اٍزوا٤ُب ٝاُغيه أُغبٝهح ُٜب (
 ٞٝثبه٠ اٌَُبٕ ك٠ اُغيه أُز٘بصوح ك٠  % ك٠ عي٣ورب ٤ٗٞى٣ِ٘لا (11) ٝ  % ك٠ أٍزوا٤ُب (65ٜٓ٘ب :)  ٤ِٕٓٞ َٗٔٚ .3ثِؾ ػلك ٌٍبٜٗب ٗؾ

 ٜٝٓ٘ب ٍُٕٞٞٓٞ 0 أُؾ٤ٜ اُٜبكٟ

ٕػ٠ِ اَُٞاؽَ اُْوه٤خ ؽ٤ش أُلٕ اٌُجوٟ ٓضَ ٤ٍل٠ٗ ٝأُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خ اٌُجوٟ  -ٓ٘بٛن ٣زوًي ثٜب اٌَُب 
 األها٠ٙ اُيهاػ٤خ اُقٖجخ ٝك٠ ٍٍٜٞ ٜٗوٟ ٓوٟ ٝكاهُ٘ظ ك٠ اُغ٘ٞة اُْوه٠ -

اٌَُبٕٓ٘بٛن ٣وَ ثٜب: 

 اُلافَ ٝاُـوة ثَجت ٤ٍبكح اُظوٝف اُٖؾوا٣ٝخ  -

 ك٠ أُْبٍ ك٠ ٓ٘بٛن ؽْبئِ اَُبكبٗب ٝاُـبثبد ا٤ٍُٔٞٔخ -

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

: يعضل انًٕانٛض 
   فى األلف ( وٌختلف من قارة ألخرى ومن دولة ألخرى 23ٌبلغ معدل الموالٌد فى العالم ( 
فى االلف ( وهو معدل مرتفع 36حٌث تصل إلى )  قارة افرٌقٌا هى أعلى قارات العالم فى معدل الموالٌد 
األلف فى 11 إلى وٌصل الموالٌد معدل فى القارات أقل: قارةأوربا 

ماهى أسباب ارتفاع معدل الموالٌد فى افرٌقٌا ؟ 
 انتشار االمٌة والفقر فى معظم دول القارة   -1
 االعتماد على الزراعة البدابٌة والرعى -2 

 انتشار بعض العادات والتقالٌد الخاطبة مثل الرغبة فى انجاب عدد كبٌر من األبناء والزواج المبكر لإلناث -3

ٕفٛبد يعضل ان: 
 فى االلف وٌقل فى الدول المتقدمة  11فى األلف ٌزٌد فى الدول النامٌة والفقٌرة عن  7ٌبلغ معدل الوفٌات على مستوى العالم حوالى 

 فى االلف 7لٌصل إلى أقل من 
  د  كبدار السدن ( ، فى األلف ) ٌزٌد عددد الوفٌدات فدى أوربدا بسدبب زٌدادة عدد 11أعلى قارات العالم فً معدل الوفٌات ٌصل لـ  أورباقارة

 ى أقل القارات فى معدل الوفٌات .فى األلف  وه 6وفى أمـرٌكا الجنوبٌة 
 

 ؟ 2314فً األلف عام  6.1بم تفسر ...؟ انخفاض معدل الوفٌات فً مصر إلى 
 االجابـة : بسبب توافر الرعاٌة الصحٌة و االهتمام بصحة االطفال

 

 : انعٕايم انًؤصغح عهٗ يعضل انٕفٛبد فٗ انعبنى 
 الخدمات الصحٌة العامة  - 2  مستوى السكن والتغذٌة        -1 
 الكوارث الطبٌعٌة مثل الجفاف والزالزل   -4   الحروب                       -3 

 ا الرعاٌة الصحٌة ، وقد تإدى الحروب والكوارث الطبٌعٌة إلى زٌادة لذلك نجد ارتفاع معدالت الوفٌات فى الدول التى تنتشر بها االمراض وتقل فٌه

 معدالت الوفٌات  

 بٌنما تقل نسبة الوفٌات فى الدول التى تهتم بالرعاٌة الصحٌة وحماٌة البٌبة من التلوث 

: انؼٚبصح انطجٛعٛخ 

 Demography: بانضًٕٚغغافٛ

 من حيث نمو وتوزيئ و تركين السكانهى علغ دراسا السكان 
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 انشصبئص انزعهًٛٛخ

 هى الفرق بٌن معدل الموالٌد ومعدل الوفٌات 

 بسبب انخفاض معدالت الموالٌد والوفٌاتفى الدول المتقدمة  تقل معدالت الزٌادة الطبٌعٌة 

  الوفٌات نسبٌا  بسبب ارتفاع معدالت الموالٌد وقلة معدالتتزداد معدالت الزٌادة الطبٌعٌة فى قارة افرٌقٌا 

فى األلف ( 11)  الوفٌات متساوٌة و ٌبلغ معدل الزٌادة الطبٌعٌة فى أوربا صفر ) عدد السكان ثابت (ألن معدالت الموالٌد 

 2314طبقا لعام  بسبب قلة عدد الموالٌد وقلة عدد الوفٌات معدل الزٌادة الطبٌعٌة فى أمرٌكا الشمالٌة منخفض : 

فى األلف بسبب الرعاٌة الصحٌة و اإلهتمام بصحة  6.1فى األلف وهومعدل مرتفع وإنخفض معدل الوفٌات إلى  31.3وصل معدل الموالٌد فى مصر 

 فى األلف وهو معدل مرتفع 25.2فوصل معدل الزٌادة الطبٌعٌة فى مصر األطفال 
 

ٖانزغكٛت انعًغ : 
 هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفبات عمرٌة محددةالتركٌب العمرى 

تنقسم الفبات العمرٌة الى : 
 

 فبة كبار السن الفبة المتوسطة فبة صغار السن

 سنــة 65أكبر من  سنـــة 64  -  15مـــن  سنــه 15أقل مـــن 
 
 

 
 
 

 أٔال : فئخ صغبع انـٍ : 
  عاما وتمثل هذه الفبة قاعدة الهرم السكانى            15تضم ) الرضع / االطفال / المراهقٌن ( الذٌن تقل أعمارهم عن 

 من جملة السكان       .2تصل نسبة صغار السن فى الدول النامٌة % 

32فى مصر  % 

  17السوٌد الدول المتقدمة مثل تنخفض النسبة فى   % 

 صغار السن فى الدول النامٌة  ؟ فئة ارتفاع نتٌجةما 

 السكان فى فبة صغارالسن غٌر منتجٌن  -1 
 زٌادة العبء على الدولة ألنهم ٌكلفون الدولة اموال ضخمة لتوفٌر الغذاء والملبس والرعاٌة الصحٌة والتعلٌم والخدمات االخرى -2 

 عبو: 64 – 15صبَٛب : انفئخ انًزٕؿطخ ) انجبنغٌٕ ( يٍ 

  هى فبة سن العمل المنتجة وهى متقاربة بٌن دول العالم المختلفة 

  أعلى نسبة فى دول غرب أوربا 

 أقل نسبة بالعالم فى قارة افرٌقٌا 

 عبو فأكضغ( :       65صبنضب : فئخ كجبع انـٍ ) 
 هى فبة غٌر منتجة 

  لماذا ؟6بالدول النامٌة  %مقارنة17ترتفع نسبة كبار السن فى الدول المتقدمة  % 

 بسبب التقدم فى مجاالت الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة
 

 

 
 
 

  عام 15ترتفع نسبة االمٌة فى الدول النامٌة وتقل فى الدول المتقدمة فى السكان أكبر من 
تصل نسبة المتعلمٌن فى الدول المتقدمة مثل 
% ، وفى معظم دول أمرٌكا الجنوبٌة ودول جنوب افرٌقٌا والصٌن  5.أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا واسترالٌا والٌابان وروسٌا اكثر من  

%  65% ، وتصل نسبة المتعلمٌن فى مصر الى   63 -  43% ، اما فى معظم دول افرٌقٌا والهند فى اسٌا تتراوح بٌن  75الى 
 كل مراحله وجهود الدولة فى محو االمٌة وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص  بسبب االهتمام بالتعلٌم فى

 

 : تإثر بعض العادات والتقالٌد فى معدل التعلٌم خاصة معدل تعلٌم االناث ومن هذه العادات 

 بعض المناطق تحرم المرأة من التعلٌم حفاظا علٌها أو بسبب المعتقدات الخاطبة  -1
 تفضٌل الزواج المبكر لإلناث  -2
 

 
 

هى عدغ معرفا اانسان لل راءة األيٛخ :

 والكتابا أو كليهما
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 انشصبئص انصذٛخ

 انشصبئص االلزصبصٚخ

 
 
  ٌعد زٌادة عدد االطباء بالنسبة لسكان الدولة دلٌل على االهتمام بالرعاٌة الصحٌة 

  نٗ :إرمـى انغعبٚخ انصذٛخ  فٙ انضٔل 
 مثل دول أوربـا ، وروسـٌا ، ودول أمـرٌكا الشمالٌـة صٔل طاد ععبٚخ غجٛخ فبئمخ :  -1 

 مصر واألردن واإلمارات صٔل طاد ععبٚخ غجٛخ يغرفعخ : -2
 النٌجرواثٌوبٌا، وفى نٌبال بآسٌامعظم دول افرٌقٌا مثل صٔل طاد ععبٚخ غجٛخ يُشفعخ : -3           -1

 
 
 

 
 

 
 

تختلف الخصابص االقتصادٌة لسكان العالم على حسب : 

 دخل السكان    -2تنوع األنشطة التً ٌقوم بها السكان فى كل دولة        -1 

 أعهٗ َصٛت نهفغص يٍ انضسم فٗ أؿزغانٛب صى أٔعثب 

 ألم َصٛت نهفغص يٍ انضسم انمٕيٗ فٗ لبعح أفغٚمٛب 
 

: ٗٔرُمـى صٔل انعبنى يٍ دٛش انضسم ان 
 صٔل صُبعٛخ طاد صسم الزصبص٘ يغرفع :  -1

 المدن فى مستوى معٌشى مرتفع وٌعتمدون على الصناعة والخدمات وٌستهلكون كمٌات كبٌرة من الطاقة مثل :وٌعٌشون فى 
 ( التً تعتمد على استخراج البترول وتصدٌره الى الخارج وتصنٌع مشتقاتهدول الخلٌج العربً ودول غرب أوربا وأمرٌكا الشمالٌة ، )   

 صٔل طاد صسم فٕق انًزٕؿػ :  -2
 جنوب أفرٌقٌا (  –المكسٌك –دول شرق أوربا  –وتعتمد على حرفة التصنٌع النامً وتعدد األنشطة التقلٌدٌة مثل  : ) تركٌا 

 لم يٍ انًزٕؿػ :أصٔل طاد يـزٕٖ الزصبص٘  -3
 ٌقٌا ،فً أفر المغرب (–وتعتمد على التصنٌع والتنمٌة اإلقتصادٌة واألنشطة األخرى مثل :) الصٌن(فً آسٌا ، ) مصـر 

 ) البرازٌل(فً أمرٌكا الجنوبٌة ،) أوكرانٌا(فً أوربا ، ) هاٌتى(فى أمـرٌكا الشمالٌـة 

 صٔل طاد الزصبص ػعاعٙ يُشفط :  -4
 آسـٌا فً(النٌجر (فً أفرٌقٌا ، )باكستان  –وٌعتمدون على حرفة الزراعة وٌعٌشون فً الرٌف مثل :) الكونغو  
 

 : خلً بالك 
  الدول ذات الدخل اإلقتصادى المرتفع تعتمد على النشاط الصناعى ، بٌنما الدول ذات الدخل اإلقتصادى المنخفض ٌسودها النشاط

 الزراعى  
ماذا ٌحدث إذا قامت افرٌقٌا باالستفادة من ثرواتها المعدنٌة والزراعٌة فى التصنٌع ؟ 

 العالم تقدماستصبح أفرٌقٌا أكثر قارات ٌإدى ذلك إلى :ج :  
 

: لٕح انعًم 
 ٌقصد بها عدد األفراد فى سن العمل والقادرٌن على العمل والذٌن ٌعملون فعلٌا أو ٌبحثون عن عمل 

  فٗ يجبل انؼعاعخ :لٕح انعًم: 

 % ( من السكان فى الدول النامٌة فى افرٌقٌا مثل أثٌوبٌا73أكثر من ) -
 % ( فى السودان بؤفرٌقٌا ، والهند فً أسٌا  73 – 63) -

 % ( فى مصر بؤفرٌقٌا ، وتركٌا فً أسٌا  63 – 33) -
 % ( فى الدول المتقدمة فى غرب أوربا ، وأمرٌكا الشمالٌة ، واسترالٌا 13) أقل من  -
 

  : انعبيهٍٛ فٗ يجبل انصُبعخ 
بالزراعة تزداد نسبة العاملٌن فً مجال الصناعة والخدمات المرتبطة بها فً الدول المتقدمة الغنٌة  عنهابالدول الفقٌرة التى ٌعمل معظم سكانها  -

 قطع الغابات (–الرعى  –واالنشطة األولٌة والثانوٌة ) الصٌد 
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ج
 : ّٜل اُؼبُْ اإلٍال٠ٓ أٝافو اُووٕ اُقبٌٓ ػْو ٝ ثلا٣خ اُووٕ اَُبكً ػْو ٕواػب ؽبكا ث٤ٖ صالس هٟٞ ٠ٛ

 : كُٝخ أُٔب٤ُي 

       هبٓذ ك٠ ٖٓو ٝاُْبّ ٝاُؾغبى ٝعيء ٖٓ ٍبؽَ اكو٣و٤ب اُْوه٠ أُطَ ػ٠ِ اُجؾو األؽٔو ، ٝرؼوٙذ كُٝخ 

 ألىٓبد ٓب٤ُخ ٝرلٛٞه اهزٖبكٟ   15أُٔب٤ُي ك٠ أٝافو اُووٕ اٍ      

  : أٍجبة اُزلٛٞه االهزٖبكٟ ٝاألىٓبد أُب٤ُخ ُلُٝخ أُٔب٤ُي 

 ّ ( ٝرؾٍٞ رغبهح اُْوم 14.1وعبء اُٖبُؼ ) ػبّ اًزْبف اُجورـب٤٤ُٖ ٛو٣ن هأً اُ  -1
 ك٠ ا٣ل٣ْٜ    

 ّ ك٠ ٓؼوًخ ك٣ٞ اُجؾو٣خ .155رؾطْ األٍطٍٞ ا٠ًُِٞٔٔ ػبّ  -2
 األىٓبد ا٤َُب٤ٍخ اُز٠ رؼوٙذ ُٜب كُٝخ أُٔب٤ُي ثَجت : -3

  ٖٓاٙطواة األ 

 اُٖواع أَُزٔو ث٤ٖ أُٔب٤ُي 

  ْٜاُؼٌَو٣خًضوح اُلزٖ ٝ اُضٞهاد اُلاف٤ِخ ٓٔب أٙؼق هٞر 

:اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 

:رٍٞغ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٗؾٞ اُْوم 

 ّٓغ ثلا٣خ اُووٕ اَُبكً ػْو ا٤ُٔالكٟ ارغٚ ٤ٍِْ األٍٝ ثـيٝارٚ ٗؾٞ اُْوم كٌبٕ اُٖلا 

 اُؼٌَوٟ  ٓغ اُلُٝخ اُٖل٣ٞخ ك٠ ا٣وإ ٝاُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ ك٠ ٖٓو ٝاُْبّ      

  : اُلُٝخ اُٖل٣ٞخ 

  ) ٕاُٖلاّ ث٤ٖ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝاُٖل٤٣ٖٞ : ) ٓٞهؼخ عبُل٣وا 

 ّ 1514ربه٣قٜب : ػبّ  

 ٗزبئغٜب : اٗزٖبه ٤ٍِْ األٍٝ ٝٛي٣ٔخ اُٖل٤٣ٖٞ ٝكفُٞٚ اُؼبٕٔخ رجو٣ي  

 اٍز٤الء اُؼضٔب٤٤ٖٗ ػ٠ِ اُْبّ ٝ ٖٓو 

 ثْ رلَو : ارغبٙ اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٗؾٞ اُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ  ك٠ ٖٓو ٝاُْبّ ؟ 

اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ٤ٍِْ األٍٝ إٔ اُٖلاّ ٓغ اُلٍٝ األٝهث٤خ ك٢ مُي اُٞهذ ٓؾلٞف ثبُٔقبٛو ثَجت ؽ٤ش أكهى 

 ) رلٞم أٝهثب ؽٚبه٣ب ًٝػٌَو٣بً ػ٠ِ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ( ٖٝٓ ٛ٘ب ًبٕ اُزٞعٚ ٗؾٞ اُْـوم  ُزؾو٤ن ا٤َُطوح ػ٠ِ أُ٘طوخ 

٠ أعياء ٍز٤الء ػ٠ِ ٖٓو) اُز٢ رٔضَ هِت اُؼبُْ اإلٍال٠ٓ ٝثبُزب٢ُ ا٤َُطوح ػِثَجت هؿجخ اَُِطبٕ ٤ٍِْ األٍٝ ك٢ ر٤ٍٞغ ٓٔزٌِبرٚ ك٢ اُْوم ثبالٝ

 ٜٓٔخ ك٢ آ٤ٍب ٝأكو٣و٤ب (



 للغات 0222مدارس جٌل 

 

24 

 

: ّاٍز٤الء اُؼضٔب٤٤ٖٗ ػ٠ِ ٖٓو ٝاُْب 

 ّ( : 1516ٓؼوًخ ٓوط كاثن )اؿَطٌ ػب ّ 

  وىغ ػِى٠ اُؾىلٝك ثى٤ٖ اُىلُٝز٤ٖ اُؼضٔب٤ٗىخ ٝا٤ًُِٞٔٔىخ كقىوط ا٤ًُِٞٔٔىخ اُزى٢ ر م١ اُوىبكهثبكه اَُىِطبٕ اُؼضٔىب٢ٗ ٍى٤ِْ األٍٝ ثبالٍىز٤الء ػِى٠ آىبهح

 ّ 1516اَُِطبٕ اُـٞه١ ُِْبّ ٝكاهد أُؼوًخ ث٤ٖ أُٔب٤ُي ٝاُؼضٔب٤٤ٖٗ ػ٘ل ٓوط كاثن ك٢ أؿَطٌ ػبّ 

 ٗزبئظ ٓؼوًخ ٓوط كاثن :  

 ( إٔجؾذ اُْبّ ٝال٣خ ػضٔب٤ٗخ 2( ٛي٣ٔخ أُٔب٤ُي )1)

 ّ( :   1517ٓؼوًخ اُو٣لا٤ٗخ ) ٣٘ب٣و ػب ّ 

 ُٞرولّ اَُِطبٕ ٤ٍِْ األٍٝ رغبٙ ٖٓو ؽ٤ش اُزو٠ ثغ٤ 

 ّ 1517ٛٞٓبٕ ثبٟ ػ٘ل اُو٣لا٤ٗخ ثٖؾواء اُؼجب٤ٍخ ك٢ ٣٘ب٣و ػبّ 

 ٗزبئظ ٓؼوًخ اُو٣لا٤ٗخ :  

 ( اٗزٜذ كُٝخ أُٔب٤ُي ك٢ ٖٓو ٝاُْب1ّ) 

 1517ّ( إٔجؾذ ٖٓو ٝال٣خ ػضٔب٤ٗخ ػبّ 2) 

: أٍجبة ٛي٣ٔخ اُغ٤ُٞ ا٤ًُِٞٔٔخ 

 ( اُزلٞم اُؼٌَو١ ُِغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ٝاٍزقلاّ األٍِؾخ أُزطٞهح 1)

 ( رؤصو اُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ ك٢ اُلزوح األف٤وح ثؼلّ االٍزوواه اُلاف٢ِ ٝاُ٘ياع أَُزٔو ػ٠ِ اَُِطخ 2)

 : ٗزبئظ ٛي٣ٔخ اُغ٤ُٞ ا٤ًُِٞٔٔخ 

 ك ٝال٣خ ٖٓ ٝال٣بد اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ( رؾُٞذ ٖٓو ٖٓ كُٝخ ًجوٟ ا٠ُ ٓغو1)

 ( اٗزوبٍ فالكخ اُؼبُْ االٍـال٠ٓ اُل٤٘٣ـخ ٝاَُـ٤ب٤ٍخ ا٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗـخ 2)

 ( ٤ٍطوح اُؼضٔب٤٤ٖٗ ػ٠ِ اُؼبُْ اُؼوث٢ ٖٓ ارغب٤ٖٛ آ٤ٍٟٞ ٝاكو٣و3٠)

 ُٝغ٤ٔغ هػب٣بٙ ك٠ اُؼبُْ اإلٍال٠ٓ (أػِٖ ٤ٍِْ األٍٝ ٗلَٚ اُؾب٠ٓ اُٞؽ٤ل ُِؾو٤ٖٓ اُْو٣ل4ٖ٤)

 

 

  فٚؼذ ٖٓو ُِؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ أهثؼخ هوٕٝ ٓززب٤ُخ 

  ًبٕ ؽٌْ اُؼضٔب٤ٕٗٞ عبٓلاً هاًلاً ٗزظ ػ٘ٚ رؾٍٞ ٖٓو ا٠ُ ٝال٣خ ٓؼيُٝخ ػٖ أُئصواد اُؾٚبه٣خ اُؾل٣ضخ ك٢ أٝهثب 

 

 

 أؽٞاٍ ٖٓو رؾذ اُؾٌْ اُؼضٔب٠ٗ

 اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٗظبٓب ُِؾٌْ ٣زٌٕٞ ٖٓ ػلح ٤ٛئبد :ٝٙغ 

 ( اُٞا٢ُ ) اُجبّب ( :1

 ( اُل٣ٞإ ) ك٣ٞإ اُوبٛوح ( :2

 ( اُؾب٤ٓخ اُؼضٔب٤ٗخ :3

 ( اكاهح األهب٤ُْ ) أُٔب٤ُي ( :4

 انذٛبح انـٛبؿٛخأٔالً : 

 ياليخ انذكى انعضًبَٗ
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 صبَٛب : انذبنخ االلزصبصٚخ

: ؽَٔ ٗظبّ اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ ص٘ب٣بٙ ػٞآَ ٙؼلٚ ثَجت 

 ( هٖو ٓلح ؽٌْ اُٞا٢ُ                       1

 ٣بكح ٍِطخ اُل٣ٞإ ٝاُؾب٤ٓخ اُؼٌَو٣خ ( ى2
 

 

 
أ٠ُٝ اُؾوًبد اإلٍزوال٤ُخ ٙل اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٠ ٖٓو : 

 ً : ٓب اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٠ِ 00؟ ٙؼق اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 0

 ط( رطِغ اُجٌٞاد أُٔب٤ُي ) ؽٌبّ األهب٤ُْ ( ُإلٗلواك ثؾٌْ ٖٓو ٖٝٓ أثوىْٛ      

 ٝاُنٟ رؾبُق ٓغ ا٤ُْـ 1761)ػ٠ِ ثي اٌُج٤و ( اُنٟ ٕبه اُؾبًْ اُلؼ٠ِ ُٖٔو ػبّ     

 ٙبٛو اُؼٔو ؽبًْ ع٘ٞة اُْبّ 0

 أٝال : رٍٞؼبد ػ٠ِ ثي اٌُج٤و

  ٙهبّ ثبفٚبع اُؾغبى ُ٘لٞم 

 ( ُٚـيٝ اُْبّ كلفَ كْٓنأهٍَ ٗبئج ))0) ٓؾٔل ثي أثٞ اُنٛت 

 صب٤ٗب : كَْ ؽوًخ ػ٠ِ ثي اٌُج٤و

ؾٔل ثي ثَجت اٗؾ٤بى ٓؾٔل ثي أثٞ اُلٛت َُِِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ٝارلبهٚ ٓؼٚ ٙل ػ٠ِ ثي اٌُج٤و ٖٝٓ صْ ػبكد ٖٓو ٝال٣خ ػضٔب٤ٗخ رؾذ ؽٌْ ٤ّـ اُجِل ٓ 

 أثٞ اُنٛت

 

 

 

 رلٛٞهد األٝٙبع االهزِٖل٣خ ك٢ ٖٓو أص٘بء اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ٖٝٓ ٓظبٛو مُي 000

: اُيهاػخ 

   ًبٗذ األهٗ ٌِٓبً ُِلُٝخ ٓٔضِخ ك٢ اَُِطبٕ ٝرُيهع ػٖ ٛو٣ن ر٤ٌِق اُلالؽ٤ٖ ثنُي ك٤ٔب ُػوف ثؾن االٗزلبع )ٝٛٞ اٗزلبع اُلالػ ثيهاػخ

 األها٠ٙ ٤ٌُٝ ُٚ ؽن اُزٖوف ك٤ٜب(

 هاػخ أُٖو٣خ ك٠ ػٜل اُؼضٔب٤٤ٖٗ:أٍجبة رلٛٞه اُي

  17زياّ ك٠ ٓ٘زٖق اُووٕ ُالا ّق اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ رْ رطج٤ن ٗظبٓغ ٙؼ  -1

 اصوبٍ اُلالػ ثبُٚوائت أُلوٝٙخ ػ٠ِ األها٢ٙ  -2

 ّـلح رؼَق ٝظِْ أُِزيٓـ٤ٖ ك٢ عٔؼْٜ ُِٚوائت  -3

 ْئٕٞ اُوٟ )اهبٓخ اَُلٝك ٝؽلو اُزوع (اُطجوخ اُؾبًٔخ ُاٛٔبٍ  -4

ٓب ٗزبئظ رلٛٞه اُيهاػخ ؟ 

 رلٛٞه أؽٞاٍ أُغزٔغ اُو٣ل٢ ثٞعٚ ػبّ

: اُٖ٘بػخ 

اُٖ٘بػخ ثَجت: رلٛٞهد 

 رلٛٞه اُيهاػخ  -1
 اٗزوبٍ اُٖ٘بع أُٜوح ا٠ُ األٍزبٗخ ػبٕٔخ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  -2

 إٔجؾذ اُٖ٘بػبد ٣ل٣ٝخ ث٤َطخ ًٝبٗذ هك٣ئخ -3
 

 

 ٗظبّ االُزياّ

هيييىججةه ييي جاألميييىالجوال يييةا  جمييينج

العصييييييية ينج رليييييييهلههجل سييييييي  ه ج

العثعييهن،جوجوتييىل،جاالتييقا جنة يي جميينج

ثة هءج تعهدو جبوععجال ةا  جمنجاأل

الفالحييينجبعييدجافعهييهجم ييدمهجل سيي  ه ج

 العثعهن،ج

 و1768 دغكخ عهٗ ثك انكجٛغ
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 ح انفكغٚخ ٔانضمبفٛخٛبانذعاثعب : 

 صبنضب : انذبنخ االجزًبعٛخ

: اُزغبهح 

: أٝالً : اُزغبهح اُلاف٤ِخ 

 ط : ثَجت : ؟ثْ رلَو :  رلٛٞه اُزغبهح اُلاف٤ِخ 

 ( اكزوبك األٖٓ 2( رلٛٞه اُيهاػخ ٝاُٖ٘بػخ                      )1)

 ( اإلؿبهاد أُزالؽوخ ُجلٝ اُٖؾواء4( ػلّ اإلٛزٔبّ ثطوم اُزغبهح اُجو٣خ            )3)

 : صب٤ٗب : اُزغبهح اُقبهع٤خ 

ط : ثَجت :ثْ رلَو :  رلٛٞه اُزغبهح اُقبهع٤خ ؟ 

 اُْوم ٝ اُـوة ا٠ُ ٛو٣ن هأً اُوعبء اُٖبُؼ( رؾٍٞ اُطو٣ن اُزغبهٟ ث٤ٖ 1)

 ( ٓ٘ؼ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ االٓز٤بىاد األع٘ج٤خ ُِلٍٝ األٝهٝث٤خ 2)

 

 

 

  ّأُؾ٤ٌٖٓٞ ( –ًبٕ أُغزٔغ أُٖو١ أص٘بء اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ٣٘وَْ ا٠ُ ٛجوز٤ٖ ) اُؾٌب 

 :( ٛجوخ اُؾٌبّ 1)

 ًبٗذ ُٜب ًبكخ اَُِطبد ّئٕٞ اُؾٌْ ٝ اإلكاهح ٝ اُغ٤ِ ، ٝهل روًيد ك٠ ا٣لٟ األرواى ٝ أُٔب٤ُي0 

 ( ٛجوخ أُؾ٤ٌٖٓٞ :2)

 ٓؾلٝكح ٖٓ أُْب٣ـ ٝػِٔبء األىٛو ٝهعبٍ اُل٣ٖ ًٝجبه اُزغبه  ٛجوخ ٍٝط٠ر٘وَْ ا٠ُ  -

 ، ٝهل ػبٗذ ٛنٙ   ْٝٛ األًضو٣خ ٖٓ اُلالؽ٤ٖ ٕٝـبه اُؾوك٤٤ٖ ٝػبٓخ اُ٘بًٛجوخ ك٤ٗب  -

 اُطجوخ اُلوو ٝاُظِْ ٝاٗزْبه أُغبػبد ٝرل٠ْ األٝثئخ ٝاألٓواٗ ٝاُجطبُخ ٝاُزْوك  

 

 

 

  ارَٔذ اُؾ٤بح اُلٌو٣خ ٝاُضوبك٤خ فالٍ كزوح اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ثبُغٔٞك ٝاُزقِق ثَجت اُؼيُخ اُز٠ كوٜٙب اُؼضٔب٤ٕٗٞ ػ٠ِ اُجالك 

  ٚثِؾ ٛنا اُغٔٞك ٝاُزقِق ٓلاٙ ك٢ أٝافو اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ٝاٛزيد ٌٓبٗخ األىٛـو اُؼ٤ِٔخ ؽ٤ش اهزٖو اُزؼ٤ِْ ك٤ 

 ػ٠ِ كهًٝ اُلوٚ ٝ اُزْو٣غ

  ٣ؼل ٛ٘بى اٛزٔبّ ثبُؼِّٞ اُؼو٤ِخ أٝ اُو٣ب٤ٙخ أٝ اُطج٤ؼ٤خ ُْ 

 0اٗزْود ظبٛوح اُلعَ ٝاُْؼٞمح ٝاُقواكبد ّٝبع اُغَٜ ٗز٤غخ اُؼيُخ اُز٢ كوٜٙب اُؼضٔب٤ٕٗٞ ػ٠ِ اُجالك 

 رلٛٞهد اُؾ٤بح األكث٤خ 
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 ( 1151 – 17.1اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ ٖٓو )                                 

 ٓولٓبد اُؾِٔخ :

  ( ّعيءا ٖٓ  اُز٘بكٌ االٍزؼٔبه١ ث٤ٖ اٗغِزىوا ٝكوَٗىب ػِى٠ أَُىزؼٔواد ، ٝهىل ثىلأ  1151 - 17.1رؼل اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ ٖٓو ٝاُْب )

رل٤ل ثَٞء األٝٙبع ٛنا اُز٘بكٌ ك٢ اُووٕ اَُبثغ ػْو ا٤ُٔالك١ ، ٝاٍزٔو ٛٞاٍ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ، ؽز٠ أهٍَ اُوَٖ٘ اُلو٢َٗ ك٢ ٖٓو روبه٣و

 ٣ؾش ك٤ٜب ؽٌٞٓخ اُضٞهح اُلو٤َٗخ ػ٠ِ اهٍبٍ ؽِٔخ ػٌَو٣خ ا٠ُ ٖٓو0 اف٤ِخ ٝ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُل

ثْ رلَو ٓغئ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ا٠ُ ٖٓو ؟ 

 : اٍجبة اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ ٖٓو 

  رؼ٣ٞ٘ كوَٗب ػٖ كولإ َٓزؼٔوارٜب 0  -1

 ـ هطغ اُطو٣ن ث٤ٖ اٗغِزوا َٝٓزؼٔوارٜب ك٢ اُٜ٘ل0 2

 ٤َخ ك٠ اُْوم رٌٕٞ هبػلرٜب ٖٓو 0اْٗبء َٓزؼٔوح كوٗ  -3  

: اإلػلاك ُِؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ ٖٓو 

  ( ُٕٞ٘لهاٍخ أؽٞاٍ ٖٓو ٖٓ ع٤ٔغ  ثْ رلَو؟أػل ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ع٤ْب ٍوا ، ٝإطؾت ٓؼٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼِٔبء ك٢ ٓقزِق اُؼِّٞ ٝاُل )

 اُ٘ٞاؽ٢ ، ٤ًٝل٤خ اٍزـالٍ ٓٞاهكٛب  

ٓطجؼٚ ػوث٤خ ٝأفوٟ كو٤َٗخ ُطجغ أُْ٘ٞهاد ُألٛب٢ُ ؽَٔ ٓؼ ٚ 

 أثؾود اُؾِٔخ ٖٓ ٤ٓ٘بء ُٕٛٞٞ ٍوا ،إله ٗبث٤ِٕٞ أٝآوٙ ثبٕ رزغٚ اُؾِٔخ  ٗؾٞ ٖٓو    فٜ ٤ٍو اُؾِٔخ:

 ٓوبٝٓخ أَٛ األٌٍ٘له٣خ ُِؾِٔخ:

 ٞاد اُؾِٔخ هجَ إٔ رَٖ هٞاد أُٔب٤ُي ٖٓ اُوبٛـوح ُٔالهبح اُلو٤٤َٖٗ ، ًبٕ أٛب٢ُ اإلٌٍ٘له٣خ ثيػبٓخ ا٤َُل ٓؾٔل ًو٣ْ ؽبًْ أُل٣٘خ هل ٝاعٜٞا ه

 17.1ّ، ُٜٝنا اػزوِزٚ اُوٞاد اُلو٤َٗخ  صْ أػلّ ه٤ٓب ثبُوٕبٓ ك٢ ٍجزٔجو 

 : ٤ُٞ٣17.1ٞ  رٖلٟ أُٔب٤ُي ُِؾِٔخ اُلو٤َٗخ

 ِٕي  ثبُووة ٖٓ ّجواف٤ذ ك٢ اُجؾ٤وحذ اُوٞاد اُلو٤َٗخ ىؽلٜب ك٢ ٛو٣وٜب ا٠ُ اُؼبٕٔخ ، كبُزوذ ثوٞاد أُٔب٤ُٝا 

: ٓٞهؼخ ّجواف٤ذ 

 ٞ(17.1ربه٣قٜب : )٤ُٞ٣ ّ 

 أٛواكٜب : اُلو٤٤َٖٗ ثو٤بكح ٗبث٤ِٕٞ ٙل أُٔب٤ُي 

 ػٖ اُوبٛوح 0ٗزبئؾٜب : ٛي٣ٔخ أُٔب٤ُي ٝروٜوو هٞارْٜ ع٘ٞثب ا٠ُ آجبثخ ُِلكبع 

: ٓٞهؼخ آجبثخ 

 ٞ(                17.1ربه٣قٜب : ) ٤ُٞ٣ ّ 

 أٛواكٜب : اُلو٤٤َٖٗ ثو٤بكح ٗبث٤ِٕٞ ٙل أُٔب٤ُي 

 ّٗزبئؾٜب : اٜٗيّ أُٔب٤ُي ٝكو ٓواك ثي ا٠ُ اُٖؼ٤ل ، ٝٛوة اثوا٤ْٛ ثي ٝٓؼٚ اُٞا٢ُ اُؼضٔب٢ٗ ا٠ُ اُْب 
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 ّاُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ك٠ ّجواف٤ذ ٝآجبثخ ؟ثْ رلَو : ٛي٣ٔخ أُٔب٤ُي أٓب 

 ثَجت اػزٔبك أُٔب٤ُي ػ٠ِ اُلو٤ٍٝخ ث٤٘ٔب ًبٕ اُلو٤َٕٗٞ ٣َزقلٕٓٞ أُلاكغ ٝأُؼلاد اُؾل٣ضخ   -

 كفٍٞ اُوبٛوح :

  ثؼل إٔ أٖٓ اُؼِٔبء ٝأُْب٣ـ ك٢ اُغبٓغ األىٛو ػ٠ِ األهٝاػ ٝاألٓٞا ٤ُٞ٣17.1ٚ  ك٠كفَ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود اُوبٛوح ، ّ ٍ 

 *ٓٞهؼخ أث٢ ه٤و اُجؾو٣خ : 

: 17.1َطٌ ؿأ ربه٣قٜب  ّ 

 أٛواكٜب : األٍطٍٞ اإلٗغ٤ِي١ ثو٤بكح َِٕٗٞ ٙل األٍطٍٞ اُلو٢َٗ 

 : ٗزبئغٜب 

 ٓٔب رورت ػ٤ِٚ 00000000000 ٠ء ٖٓو أُْب٤ُخٛٓؾبٕوح األٍطٍٞ اإلٗغ٤ِيٟ ُْٞا
 ػ٠ِ آٓبٍ كوَٗب ك٢ ا٤َُطوح ػ٠ِ ٍٞاؽَ اُجؾوأُزٍٜٞ 0 بءٚواُ -1
 اُؾِٔخ ك٢ ٖٓو ٖٓ آلاكاد كوَٗب ُٜب 0 بٕؽوٓ -2
 ه اُغ٘ٞك اُلو٤َٕٗٞ ثؤْٜٗ ٓؾبٕوٕٝ كافَ ٖٓو ٓٔب أكٟ ُٚؼق هٝؽْٜ أُؼ٣ٞ٘خّٞؼ -3
 رٞهق ؽوًخ اُزغبهح اُقبهع٤خ ُٖٔو0  -4

: ٓوبٝٓخ اُْؼت أُٖو١ ُالؽزالٍ اُلو٢َٗ 

: ٓوبٝٓخ اث٘بء اُٖؼ٤ل 

 ، كِْذ اُوٞاد اُلو٤َٗخ ك٢ افٚبع اٛب٢ُ اُٖؼ٤ل اُن٣ٖ ارجؼٞاؽوة أُ٘بّٝبد ٝأُؼبهى أُزلوهخ 

 ٝاُز٢ اٌٜٗذ هٞح اُلو٤٤َٖٗ ٗظوا ُطٍٞ اُٞاك١  

٢ٞػ٢ اُو٢ٓٞ رغبٙ االؽزالٍ اُلوَٗٝٗٔٞ اُكٟ مُي ا٠ُ رؼبظْ اُْؼٞه ا٢ُ٘ٛٞ أ 

  ( 17.1صٞهح اُوبٛوح األ٠ُٝ ) أًزٞثو ّ 

 ثْ رلَو : ه٤بّ صٞهح اُوبٛوح األ٠ُٝ ؟ 

 لبكؽخ اُٚوائت اُكوٗ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود  -1

 ه٤بّ هٞاد االؽزالٍ اُلو٢َٗ ثزلز٤ِ اُج٤ٞد ٝاهزؾبّ اُؾٞا٤ٗذ ثؾضب ػٖ األٓٞاٍ     -2

 ٛلّ أثٞاة اُؾبهاد ٝاُلهٝة ُٔطبهكح ػ٘بٕو أُوبٝٓخ   -3

 ٛلّ ًض٤و ٖٓ أُجب٢ٗ ٝا٥صبه ٝأَُبعل ثؾغخ رؾ٤ٖٖ اُوبٛوح  -4

 : أؽلاس اُضٞهح 

 ألهب٤ُْ إٔجؼ األىٛو اُْو٣ق ٓووا ُو٤بكح اُضٞهح ٝر٘ظ٤ْ ؽوًخ اُغٜبك ٙل هٞاد االؽزالٍ ثبٍِؾزْٜ ٝاىكاكد ّلح أُوبٝٓخ ٝآزلد اُضٞهح ا٠ُ ا

 أُغبٝهح 

ق٤ُْٜٞ هزَ ؽبًْ ٓل٣٘خ اُوبٛوح اُلو٢َٗ ، ٝاٍزقلٓذ  هٞاد االؽزالٍ اُلو٤َٗخ ٤ٍبٍخ اُؤغ ٝاإلهٛبة إلفٔبك اُضٞهح ، ٝكفِٞا اُغبٓغ األىٛو ث

 ٓٔب آصبه اُْؼٞه اُل٢٘٣ ُلٟ أُٖو٤٣ٖ

ٓب اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٠ِ صٞهح اُوبٛوح األ٠ُٝ ؟ 

 ٖٓ األٛب٢ُ ٝاُضٞاهأػلّ اُلو٤َٕٗٞ اٌُض٤و  -1

 كوٙذ اُـوآبد أُب٤ُخ ػ٠ِ اُزغبه ٝاُؼِٔبء  -2
 ُٔ٘غ اٗلالع صٞهح أفوٟ 0ّوػذ اُوٞاد اُلو٤َٗخ ك٢ رؾ٤ٖٖ ٓل٣٘خ  اُوبٛوح  -3
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 ً(..17اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ اُْبّ : ) ٓبه ّ 

 األٍجبة:

 ي٣وح رؾبُلذ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٓغ اٗغِزوا ٝه٤ٍٝب ُالّزواى ٓؼب ك٢ افواط اُلو٤٤َٖٗ ، ثبُوٞح اُؼٌَو٣خ ٝرؾو٤وب ُنُي اػلد ؽِٔخ ثؾو٣خ ك٢ ع

 ّيٝ ٖٓو ٖٓ اُْوم ػٖ ٛو٣ن اُْبهٝكً ُـيٝ ٖٓو ٖٓ أُْبٍ ، ٝؽِٔخ ثو٣خ ُـ

: أؽلاصٜب 

 ٜ( ، ٝاٍز٠ُٞ ك٢ ٛو٣وٚ ػ٠ِ اُؼو٣ِ ٝؿيح ، ٝؽبٕو ٣بكب ..17خ اُؼو٣ِ ٝمُي ك٢ ) ٓبهً رؾوى ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ثوٞارٚ ا٠ُ اُْبّ ٖٓ ع ّ

 ؽٖبها ّل٣لا 

 ٓنثؾخ ٣بكب:

  ٓٔب ٝثؼل اٍز٤الئٚ ػ٠ِ ٣بكب أػلّ ع٤ٔغ اكواك ؽب٤ٓزٜب هؿْ رؤ٤ٓ٘ٚ ػ٠ِ أهٝاؽْٜ ، ٓورٌجب عو٣ٔخ ثْؼٚ ٝاُز٢ ٤ٍٔذ ثبٍْ ٓنثؾخ ٣بكب اُجْو٣خ ،

 و ك٢ ٓوبٝٓخ ع٘ٞك ػٌب ًبٕ ُٚ األصو اٌُج٤

 ثْ رلَو : كَْ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ اُْبّ ؟ 

 اٍزجَبٍ ع٘ٞك ػٌب ك٠ اُلكبع ػٖ ٓل٣٘زْٜ ثو٤بكح اؽٔل ثبّب اُغياه -1

 كبٙطو ٗبث٤ِٕٞ ا٠ُ اُؼٞكح ا٠ُ ٖٓو  لاكٙ ُٔل٣٘خ ػٌب ثبُٔئٕ ٝاُنفبئوَٓبػلح االٍطٍٞ اُجو٣طب٢ٗ ٝآ -2

 ( : ٤ُٞ٣17ٚ ٓٞهؼخ أثٞه٤و اُجو٣خ..) ّ 

  ٚٓٔب أكٟ ا٠ُ اّزجبى هٞاد اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ثو٤بكح ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ٓغ هٞاد األٍطٍٞ ..17َٕٝ األٍطٍٞ اُؼضٔب٢ٗ ػ٘ل أث٢ ه٤و ك٢ ٤ُٞ٣ ّ

 ُؼضٔب٢ٗ ٝٛي٣ٔخ اُوٞاد اُؼضٔب٤ٗخا

: ٕٞهؽ٤َ ٗبث٤ِ 

 وَٗب ػ٠ِ أصو ه٤بّ  ؽوة رؾبُلذ ك٤ٜب أٝهثب ك٢ رِي األص٘بء ِٕٝذ هٍبُخ ُ٘بث٤ِٕٞ رٞٙؼ أُزبػت اُز٢ رٞاعٜٜب ك 

 ّ ..17أؿَطٌ ٙل كوَٗب ، كووه اُؼٞكح ٍوا ربهًب آو اُؾِٔخ ُ٘بئجٚ ٤ًِجو ك٢

: ٤ًِجو ٝاُؾِٔخ 

 0ثْ رلَو 00؟ ًبٕ ٤ًِجو ٖٓ أٖٗبه اُغالء ػٖ ٖٓو 

 اُغ٤ِ ك٢ ر٘بهٔ ػلك١ ثَجت أُؼبهى ٝاُؾوٝة اُلاف٤ِخ -1

 ٝاُقبهع٤ـخ 0 

 ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اهٍِذ ؽِٔخ أفوٟ ا٠ُ اُؼو٣ِ ٝك٤ٓبٛ 0  -2
 ٝأُٔب٤ُي ػبكٝا ُِٔوبٝٓخ ، ٝرغلكد صٞهاد أُٖو٤٣ٖ  -3

 ك٢ اُْوه٤خ ٝآزلد ا٠ُ ٍٜٝ اُلُزب ٝؿوثٜب 

 -ث٤ٖ ٤ًِجو ٝ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ –ّ ( 1155ارلبه٤خ اُؼو٣ِ ) 

 اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٓٔب ككغ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ُِزولّ ٗؾٞ اُوبٛوح0ّوٜٝٛب : فوٝط اُؾِٔخ ثغ٘ٞكٛب ا٠ُ كوَٗب ػ٠ِ ٗلوخ 

  كوك٘ ٤ًِجو ، ٝٛبعْ اُوٞاد اُؼضٔب٤ٗخ ٝأػبكٛب ٓزوٜووح ا٠ُ ًؤٍوٟ ؽوةهكٚذ اُؾٌٞٓخ اُجو٣طب٤ٗخ االرلبم ، ِٝٛجذ اٍزَالّ اُغ٤ِ اُلو٠َٗ ،

 اُْبّ ٓوح افوٟ 0

(1155 ح اُوبٛوح اُضب٤ٗخ ) ٓبهًصٞه ّ 

 : ؽ٠ ثٞالم ٓوًي اُضٞهح 

 ػٔو ٌٓوّ )ٗو٤ت األّواف( ىػ٤ْ اُضٞهح :
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 : أؽلاس اُضٞهح 

 اّزلد اُضٞهح فبٕخ ك٠ ؽ٠ ثٞالم -1
 هبّ ٤ًِجو ثبفٔبك اُضٞهح ك٠ اُوبٛوح ثبُوٞح -2

ٓب اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٠ِ صٞهح اُوبٛوح اُضب٤ٗخ ؟ 

 ٗغؾذ اُوٞاد اُلو٤َٗخ ك٠ افٔبك اُضٞهح ٍو٣ؼب  -1

 كٓو اُلو٤َٕٗٞ ؽ٢ ثٞالم  -2
 اّزل ٤ًِجو ك٢ كوٗ أُي٣ل ٖٓ اُـوآبد ٖٝٓبكهح األٓٞاٍ -3

( ػ٠ِ ٣ل ٤ٍِٔبٕ اُؾِج٢ أؽل ٤ٗٞ٣1155ٚ  14هزَ ٤ًِجو ك٢ )  ثؼل إٔ ٛلأد األٝٙبع ّ 

   ٝر٠ُٞ ) ٤ٓ٘ٞ ( أٓو اُؾِٔخ ٛالة األىٛو     

: ٤ٓ٘ٞ ٝ عالء اُؾِٔخ 

 رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ َٓزؼٔوح كو٤َٗخ ثٜلف ًبٕ ٤ٓ٘ٞ ٣ٟ٘ٞ االهبٓخ ك٢ ٖٓو  

 ًجوٟ ، ٝرؾو٤وب ُنى هبّ ثٞٙغ فطخ إالؽ٤خ ك٢ ٓغبالد اُيهاػخ

 ٝاُٖ٘بػخ ٝاُزغبهح ٝاُٖؾخ ٝاُ٘ظبّ اُوٚبئ٢  

 ( 1151أهٍِذ اٗغِزوا أٍطٞال ؽوث٤ب ا٠ُ أث٢ ه٤و ) كجوا٣و ّ 

 ٝاْٗٚ ا٤ُٚ ع٤ِ ػضٔب٢ٗ ، ُْٝ رَزطغ اُوٞاد اُلو٤َٗخ أُوبٝٓخ ،

 ٝاٍزَِٔذ آبّ اُوٞاد االٗغ٤ِي٣خ اُؼضٔب٤ٗخ ، اُز٢ كفِذ ٖٓو 

(1151ُلو٤َٗخ ٖٓو ك٢ ) ٍجزٔجو ؿبكهد اُؾِٔخ ا ّ 

: ٗزبئظ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ 

  رٌٖ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ ػ٠ِ ٖٓو ٓغوك ؽِٔخ ػٌَو٣خ رو٤ِل٣خ ُِـيٝ ٝاالؽزالٍ ، ؽ٤ش إطؾت ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ٓغ اُؾِٔخ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ُْ ٖٓ

 اُؼِٔبء ك٢ ٓقزِق أُغبالد ، 

 ٝػ٤ٔوخ االصو رٔضِذ ك٤ٔب ٢ِ٣ :  ُٜٝنا روًذ اُؾِٔخ اصبها ثؼ٤لح أُلٟ

: أٝال : ٗٔٞ اُوٝػ اُو٤ٓٞخ 

  ٖأ٣وظذ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ اُوٝػ اُو٤ٓٞخ ُلٟ أُٖو٤٣ 

   َٓزوجَ ثالكْٛ ، ٝافز٤به ؽبًْٜٔ رَٔي أُٖو٣ٞٗجؾوْٜ ك٢ اُؾو٣خ ٝك٢ روو٣و 

: صب٤ٗب : األػٔبٍ اُز٢ هبّ ثٜب ػِٔبء اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ 

 ) اُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ (  

  0 ٍٜٞكهاٍخ ّن ه٘بح روثٜ ث٤ٖ اُجؾو٣ٖ األؽٔو ٝأُز 

 ؤ٤ُق ًزبة ) ٕٝق ٖٓو ( ر 

  ٓٔب أكٟ اُىبُزؼوف ػ٠ِ اُزبه٣ـ أُٖو١ اُول٣ْ 0 ..17اُؼضٞه ػ٠ِ ؽغو ه٤ّل 

 ٟاْٗبء أُغٔغ اُؼ٠ِٔ أُٖو 

 

: صبُضب : رٞع٤ٚ أٗظبه اُلٍٝ األٝهث٤خ ا٠ُ أ٤ٔٛخ ٓٞهغ ٖٓـو  اُغـواك٢ 

 ٓ ٞهغ ٖٓو اُغـواك٢ ٝاالٍزوار٤غ٢ 0ٝعٜذ اُؾِٔخ أٗظبه اُلٍٝ األٝهث٤خ ػبٓخ ٝاٗغِزوا فبٕخ أل٤ٔٛخ 

 

 رحيل قوا  ااحتالل عن البلد المحتلهو  : جالء
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كاهح :هاثؼب : ٗظْ اُؾٌْ ٝ اإل 

  أْٗؤ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود اُل٣ٞإ اُؼبّ ٝكٝا٣ٖٝ األهب٤ُْ ٝك٣ٞإ اُوبٛوح 

  ٝٛلكذ رِي اُلٝا٣ٖٝ ا٠ُ رله٣ت األػ٤بٕ ٝاُؼِٔبء أُٖو٤٣ٖ ػ٠ِ ٗظبّ ٓغبٌُ اُْٞهٟ ٖٓ ؽ٤ش االٍزْبهح ٝرِو٢ 

 ػ٠ِ األٛب٢ُ ثبُ٘لغ اُؼبّ 0ا٥هاء ، ك٤ٔب ٣ؼٞك 

  : فبَٓب : ا٥صبه االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ 

 ٢ رٔضَ ك٢ : زثؼ٘ أُْوٝػبد ُالٕالػ االهزٖبك٣ٞاُ اُلو٤َٕٗٞ ٝٙغ 

0 اُيهاػخ : ر٣ٞ٘غ ٖٓ أُؾب٤ٕالُيهاػ٤خ ٝاالٛزٔبّ ثْٔبه٣غ اُو١ 

ٕٝ٘بػخ ؽوٝف اُطجبػخ   اُٖ٘بػخ : اْٗبء ٖٓبٗغ ٤َُِ٘ظ ٝثؼ٘ اُٖ٘بػبد اُله٤وخ ٝاُلثبؿخ 

 اُزغبهح : كزؼ اٍٞاهب ُٖٔو ك٢ ثالك اُجؾو األؽٔو ٝكاهكٞه ك٢ اَُٞكإ ٝاُؾجْخ ٝثالك ّٔبٍ اكو٣و٤ب 0        

ٟاُٖؾخ اُؼبٓخ : اْٗبء أُؾبعو اُٖؾ٤خ ك٢ اُوبٛوح ٝاُؼل٣ل ٖٓ أُلٕ األفو 

 

 

 

 صٞهح اُْؼت أُٖو١ ٝر٤ُٞخ ٓؾٔل ػ٠ِ                                                   

: أؽٞاٍ ٖٓو هجَ ر٤ُٞخ ٓؾٔل ػ٠ِ 

 ّٜلد ٖٓو ٓ٘ن فوٝط اُلو٤٤َٖٗ كزوح ٖٓ االٙطواة ٝاُل٠ٙٞ ٝاُٖواع ػ٠ِ اَُِطخ ث٤ٖ أُٔب٤ُي ٝاُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝاٗغِزوا  ٝك٠ اُٜ٘ب٣خ اٍزٔود 

 ٖٓو ٝال٣خ ربثؼخ ُِلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 0

 :  ر٤ُٞخ ٓؾٔل ػ٠ِ ؽٌْ ٖٓو 

 ّضٞهاد ٙلث ثلاد اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ رَزؼ٤ل ؽٌْ اُجالك ؿ٤و إٔ اُْؼت أُٖوٟ هب 

 1154ّاُضٞهح اُز٠ هبّ ثٜب اُْؼت أُٖوٟ ك٠  ٓبهً  أٜٛٔب ػل٣لح ٙل اُٞالح اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝىػٔبء أُٔب٤ُي

 : 1154أٍجبة صٞهح اُْؼت أُٖوٟ ٓبهً 

 ثَجت كوٗ اُٚوائت ٝ اإلربٝاد ػ٠ِ األٛب٠ُ

 ٤ٍبٍخ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓغ أُٖو٤٣ٖ أص٘بء اُضٞهح :

 ـف٠ْ ٓؾٔل ػ٠ِ إٔ ر٤ٖت اُضٞهح ع٘ٞكٙ كوبّ ث 

 االٗٚٔبّ ا٠ُ اُؼِٔبء ٝأُْب٣ـ ٝافزِٜ ثبألٛب٠ُ اَُبفط٤ٖ ٝرؼٜل ُِؼِٔبء ثؤٕ ٣جنٍ هٖبهٟ عٜلٙ ُوكغ اُٚوائت ػٖ اُ٘بً  -1
 ا٤ُٚ ًوعَ ػبكٍ ٣ٌوٙ اُظِْ ٝثلأ اُ٘بً ٣٘ظوٕٝ  اهزوػ رؼ٤٤ٖ ) فٞه٤ّل ثبّب ( ٝا٤ُب ػ٠ِ ٖٓو ، ُٝنٟ رْ رؼ٤٤٘ٚ ٖٓ هجَ اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ -2

 اعزٔغ ىػٔبء اُْؼت ٖٓ اُؼِٔبء ٝٗوجبء اُطٞائق ثلاه أُؾٌٔخ ) ث٤ىذ اُوبٙى٠ ( ٝهىوهٝا ػىيٍ فٞهّى٤ل ثبّىب ) اُىٞا٠ُ 1155ٓب٣ٞ ػبّ  13ك٠ ّ

 اُؼضٔب٠ٗ اٗناى ( ٝرؼ٤٤ٖ ٓؾٔل ػ٠ِ ثلال ٓ٘ٚ ، ٝافنٝا ػ٤ِٚ 

اال ثْٔٞهرْٜ 0 ًٝبٗذ ٛنٙ أٍٝ ٓوح ك٠ ربه٣ـ ٖٓو اُؾل٣ش اُز٠ ٣ؼيٍ ك٤ٜب اُٞا٠ُ ٣ٝؼ٤ٖ افىو ثىبهاكح  اُؼٜٞك ٝأُٞاص٤ن إٔ ٤َ٣و ثبُؼلٍ ٝأال ٣جوّ أٓوا

 اُْؼت

  إٔـله اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ كوٓبٗب رٖٚٔ ػيٍ فٞهّـ٤ل ثبّـب ٝر٤ُٞخ ٓؾٔل ػ٠ِ ٝا٤ُب ػ٠ِ ؽٌْ ٖٓو٤ُٞ٣1155خ  .ك٠ ّ 
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 : ر٤ٛٞل ٤ٍبكح ٓؾٔل ػ٠ِ 

 ٣وٚ هجَ إٔ ٣زلوؽ ٓؾٔل ػ٠ِ ُج٘بء اُلُٝخ اُؾل٣ضخ  ًبٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣طٔئٖ الٍزوواه اُؾٌْ ك٠ ٣لٙ ٝٓٞاعٜخ اُؼل٣ل ٖٓ أٌُْالد اُز٠ اػزوٙذ ٛو 

  ٌٚٔأٌُْالد اُز٠ ٝاعٜذ ٓؾٔل ػ٠ِ ك٠ ثلا٣خ ؽ  

 ّ :   1156( ٓؾبُٝخ ٗوَ ٓؾٔل ػ٠ِ ٖٓ ٖٓو ػبّ 1

 ُٞ٤خ ٓؾٔل ػ٠ِ ام ًبٗذ رَؼ٠ ُز٤ُٞخ ٓؾٔل ثي األُلى٠  ) أُِٔى٠ًٞ ( ٌُى٠ رطٔىئٖ ػِى٠ ٖٓىبُؾٜب االهزٖىبك٣خ كى٠ ُْ روٙـ ثو٣طب٤ٗب ثَُٜٞخ ثؼل ر

 اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ ثؼيٍ ٓؾٔل ػ٠ِ ٝاٍ٘بك اُٞال٣خ ا٠ُ ٓؾٔل ثي األُل٠ 0  أُ٘طوخ كؾبُٝذ اه٘بع

 اٍزغبة اَُِطبٕ ُجو٣طب٤ٗب ٝأهٍَ أٍطٞال ٣ؾَٔ كوٓبٗب ث٘وَ ٓؾٔل ػ٠ِ ٝا٤ُب ػ٠ِ ) ٍىب٤ُٗٞي ( كى٠ ٓوىل٤ٗٝب ٓىغ رَى٤ِْ اَُىِطخ كٕٝ ٓؼبهٙىخ أ ٝ

 ّ (    1156ٓوبٝٓخ ا٠ُ ٝا٠ُ ػضٔب٠ٗ عبء ٓغ األٍطٍٞ ) ٤ُٞ٣خ 

 ٔبٕ ٝرق٠ِ ػٖ كٌوح ٌُٖ اُيػبٓخ اُْؼج٤خ أُٖـو٣خ ٝهلذ ثغبٗت ٓؾٔل ػ٠ِ  كوٙـ اَُِطبٕ اُؼض 

 .ػيٍ ٓؾٔل ػ٠ِ ٖٓ ٝال٣خ ٖٓو ٓغ رضج٤زٚ ػ٤ِٜب 

 ّ : 1157( ؽِٔخ كو٣يه ٓبهً ػبّ 2

: أٍجبثٜب 

 اٗزٜيد ثو٣طب٤ٗب كوٕخ رلٛٞه ػالهزٜب ٓغ اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ ٝأهٍِذ ؽِٔخ ػٌَو٣خ 

 ّ الؽزالٍ ٖٓو ٝفِغ  ٓؾٔل ػ٠ِ ٝرضج٤ذ ربثؼٜب ٓؾٔل ثي األُل٠ ا٠ًُِٞٔٔ 1157ك٠ ٓبهً  

: ٗزبئغٜب 

 ٛي٣ٔخ اُؾِٔخ ك٠ ه٤ّل ٝؽٔبك0 -1

 0ٓوبثَ اإلكواط ػٖ االٍوٟعالء اُؾِٔخ  -2
 0 كفَ ٓؾٔل ػ٠ِ اإلٌٍ٘له٣خ ٓ٘زٖوا -3

 ( اُوٚبء ػ٠ِ اُيػبٓخ اُْؼج٤خ : 3

خ ٓٔضِخ ك٠ ا٤َُل ػٔو ٌٓوّ ٝكٝهٛب ك٠ ر٤ُٞزٚ اُؾٌْ ٝاُو٤ٞك اُز٠ كوٙزٜب ػ٤ِخ ػ٘ل هجٍٞ اُٞال٣خ أكهى ٓؾٔل ػ٠ِ هٞح اُيػبٓخ اُْؼج٤ 

  هأٟ ٓؾٔل ػ٠ِ ٙوٝهح إٔ ٣٘لوك ثبُؾٌْ كٕٝ ٕٝب٣خ أٝ ههبثخ ّؼج٤خ ٝأفن ٣زوهت اُٞهذ أُ٘بٍت ُِزقِٔ ٖٓ ا٤َُل ػٔىو ٌٓىوّ ٝهىل ٍىبػلٙ كى٠

 ث٤ٜ٘ب ؽٍٞ رول٣و ػٔو ٌٓوّ ٌٝٓبٗزٚ ث٤ٖ اُ٘بً ؽ٤ش افن ٓ٘بكَٞٙ ٣لٍٕٞ ُٚ ػ٘ل ٓؾٔل ػ٠ِ 0رؾو٤ن مُي اٗوَبّ اُو٤بكاد اُْؼج٤خ ك٤ٔب 

 ٙ( .115ا٠ُ ك٤ٓبٛ )  ٝٗل٤ٚ اٗزٜي ٓؾٔل ػ٠ِ اُلوٕخ ٝأهلّ ػ٠ِ فِغ ػٔو ٌٓوّ ٖٓ ٗوبثخ األّواف ٝاثؼبك ّ 

 ( اُزقِٔ ٖٓ أُٔب٤ُي :4

: ٍفال ٖٓ 

 اُلُٝخ ٓضَ ٤ْٓقخ اُجِلؽوٓبْٜٗ ٖٓ ر٠ُٞ أُ٘بٕت اُوك٤ؼخ ك٠  -1

 1111ّصْ ثلأ ٣طبهكْٛ ٝرقِٔ ْٜٓ٘ ٜٗبئ٤ب ثزلث٤و ٓنثؾـخ اُوِؼـخ ُْٜ ك٠ ٓبهً   -2

  0ٝثنُي رٌٖٔ ٓؾٔل ػ٠ِ ٖٓ اإلٗلواك رٔبٓب ثؾٌْ اُجالك ، ٝاُز٠ أهاكٛب ثجؼل ٗظوٙ ٝٛٔٞؽٚ ك٠ ٖٓبف اُلٍٝ األٝهٝث٤خ اُؾل٣ضخ 
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 ٓؾٔل ػ٠ِ ٝث٘بء ٖٓو اُؾل٣ضخ                                                                

 أكهى ٓؾٔل ػ٠ِ إٔ ٜٗٚخ ٖٓو ُٖ رزؾون اال ٖٓ فالٍ ث٘بء كُٝخ ه٣ٞخ رؤفن ثؤٍب٤ُت أُل٤ٗخ اُؾل٣ضخ ك٠ اُـوة ُٝىنُي ثىبكه ثىبعواء إىالؽبد 

 ٔقزِلخ 0 ِّٔذ ًَ عٞاٗت اُؾ٤بح اُ

 : ٓظبٛو ث٘بء اُلُٝخ اُؾل٣ضخ ك٠ ػٖو ٓؾٔل ػ٠ِ 

 : ٟأٝال : اُج٘بء االهزٖبك 

 اُلفٍٞ ك٠ ٍٞم اُزغبهح اُل٤ُٝخ ٓ٘بكَب  ٤ٖٚٔ هح ُُٖ٘بػخ ٝاُزغبٓؾٔل ػ٠ِ ٤ٍبٍخ االؽزٌبه ك٠ ر٘ظ٤ْ االهزٖبك أُٖوٟ ك٠ اُيهاػخ ٝا ٛجن

 ُـ٤وٙ ٖٓ اُلٍٝ 

بٕ االؽزٌبه : ٛٞ إٔ روّٞ اُؾٌٞٓخ ٓٔضِخ ك٠ ٓؾٔل ػ٠ِ ثزؾل٣ل ٗٞع اُـالد اُز٠ ريهع ٝٗٞع أُٖ٘ٞػبد اُز٠ ر٘زظ ٝرؾل٣ل أصٔبٕ ّىوائٜب ٝأصٔى

 ث٤ؼٜب ك٠ اَُٞم 0 

: ٟٓغبالد اُج٘بء االهزٖبك 

 ( اُيهاػخ :  1

   ٖرجىغ ٤ٍبٍىخ ىهاػ٤ىخ رٜىلف اُى٠ رىٞك٤و أًجىو هىله ٓىٖ اُىلفَ ٓىٖ اإلٗزىبط ًٔب اهبّ ٓؾٔل ػ٠ِ ثبُـبء ٗظبّ االُزياّ ٝرٞى٣غ األهٗ ػ٠ِ اُلالؽ٤

 اُيهاػ٠ ثٍٞبئَ ٓزؼلكح أٜٛٔب :

 ىهاػ٤خ ؽل٣ضخ 0ٝؿالد ـ اٍزقلاّ أٍب٤ُت 1

 أْٗؤ ٓلهٍخ ُِيهاػخ0 -3

 ـ رؾ٤َٖ ٛوم اُوٟ ٝاْٗبء اُؼل٣ل ٖٓ اُو٘بٛو ػ٠ِ ا٤َُ٘ أٜٛٔب اُو٘بٛو اُق٤و٣خ 30

 اُيهاػخ 0 ـ ري٣ٝل اُلالؽ٤ٖ ثٌَ ٓب ٣ِي4ّ

 اٍزولاّ اُقجواء اُيهاػ٤٤ٖ ٖٓ اُقبهط 0 -5  

 ( اُٖ٘بػخ :  2

  : هبٓذ اُؾٌٞٓخ ك٠ ػٖو ٓؾٔل ػ٠ِ ثزط٣ٞو ٝرؾل٣ش اإلٗزبط اُٖ٘بػ٠ ػٖ ٛو٣ن 

 اٌَُو(  –اُٞهم  –ـ اهبٓخ أُٖبٗغ اُؾ٤ٌٓٞخ ٓضَ )اُـيٍ ٝ ا٤َُ٘ظ 1

 ـ اإلٍزؼبٗخ ثبُقجواد األع٘ج٤خ ك٠ ٓقزِق اُٖ٘بػبد 2

 ـ عٔغ اُٖج٤خ ُِؼَٔ ك٠ ٖٓبٗغ اُلُٝخ ثؤعٞه هٓي٣خ كؤٕجؾذ ثٔضبثخ ٓلاهً ٕ٘بػ٤خ 3

 ـ اهٍبٍ ثؼضبد ُِقبهط ُلهاٍخ كٕ٘ٞ اُٖ٘بػخ أُقزِلخ ٝروعٔخ اٌُزت اُقبٕخ ثٜب 4

: ٓظبٛو اإلؽزٌبه ك٠ اُٖ٘بػخ 

 ـ آلاك اُٖ٘بع ثبُٔٞاك اُقبّ اُالىٓخ ُِٖ٘بػخ 1

 ـ ّواء أُ٘زغبد اُٖ٘بػ٤خ 2

 ( اُزغبهح :3

: أٍجبة ْٗبٛ اُزغبهح اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ ك٠ ػٜل ٓؾٔل ػ٠ِ 

 ثَجت اُٜ٘ٞٗ ثبُيهاػخ ٝ اُٖ٘بػخ ٝ اإلٍزوواه اُلاف٠ِ   
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: ٓظبٛو اإلؽزٌبه ك٠ اُزغبهح 

 ـ ر٣َٞن ع٤ٔغ اُؾبٕالد اُيهاػ٤خ ثؼل ّوائٜب ٝعٔؼٜب ك٠ ٓقبىٕ اُلُٝخ 1

 ـ اُج٤غ ُِزغبه االعبٗت ك٠ ٖٓو 2

 ُج٤غ ك٠ اُقبهط ُؾَبة اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ ـ ا3

 ـ اؽزٌبه رغبهح اُٞاهكاد 4

 ( اُ٘وَ ٝأُٞإالد :4

 اُطوم اُجو٣خ ٝ اُجؾو٣خ ٝث٘بء أٍطٍٞ ك٠ اُجؾو٣ٖ االؽٔو ٝأُزٍٜٞ ٝرط٤ٜو اُجؾو االؽٔو ٖٓ اُووٕ٘خ ٝؽلو  ٝرؤ٤ٖٓ اٛزْ ٓؾٔل ػ٠ِ ثز٤ٜٔل

 اُزوع ٝ اإلٛزٔبّ ثبُٔٞا٠ٗء أُٖو٣خ ٖٓ أعَ ى٣بكح اُْ٘بٛ اُزغبهٟ  

 : صب٤ٗب : األؽٞاٍ االعزٔبػ٤خ 

 ػ٤خ ك٠ ٖٓو ،  ٝاُز٠ رٔضِذ ك٠ : أصود ٤ٍبٍخ ٓؾٔل ػ٠ِ االهزٖبك٣خ ك٠ ر٤ٌَْ ٝث٘بء اُوٟٞ االعزٔب 

 اٗزٜبء ٗلٞم أُٔب٤ُي ٤ًٜئخ ؽبًٔخ ٝؽَ ٓؾِْٜ أٍوح ٓؾٔل ػ٠ِ ٝثؼ٘ اُؼ٘بٕواُزو٤ًخ 

  ٕرٚبءٍ ٗلٞم ػِٔبء األىٛو ٝاُو٤بكاد اُْؼج٤خ ٝظٜود ٛجوخ األػ٤ب 

 ُِٖ اُٖـ٤وح ًٍٞطبء ُِؾٌٞٓخ بػبد٘ظٜود ٛجوخ ػٔبٍ اُٖ٘بػخ ك٠ أُٖبٗغ اٌُجوٟ ُِلُٝخ ٓغ اٍزٔواه ٛٞائق اُؾوف 

  رلٛٞه ٛجوخ اُزغبه ٝمُي الؽزٌبه اُؾٌٞٓخ اُزغبهح اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ ٝافزلبء اُْق٤ٖبد اُزغبه٣خ اٌُج٤وح ٝؽَ ٓؾِٜب اُزغبه األعبٗت

 ًٝٝالإْٛ

  ظٜو اُجلٝ ًوٞح اعزٔبػ٤خ َٓزووح 

 : صبُضب : اُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ 

ُ٠ :اٛزْ ٓؾٔل ػ٠ِ ثبُزؼ٤ِْ ُؾبعزٚ ا 

 رقو٣ظ ٓٞظل٤ٖ َُل ؽبعخ أُٖبُؼ اُؾ٤ٌٓٞخ  -1

 فبٕخ َُل ؽبعخ اُغ٤ِ ٝاألٍطٍٞ   ك٤٤ٖ٘ ٝٓزق٤ٖٖٖ ك٠ ٓقزِق اُلوٝع -2

: عٜٞك ٓؾٔل ػ٠ِ ك٠ اُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ 

 أُٜ٘لٍقبٗخ ٝ ؿ٤وٛب ( –اُيهاػخ  –اْٗبء أُلاهً اُؾل٣ضخ ٓضَ ) اُطت  -1

ٝػ٠ِ ثبّب اهٍبٍ اُجؼضبد اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ أٝهثب ) ٖٓ ث٤ٖ ّق٤ٖبرٜب اُؼ٤ِٔخ اُٜبٓخ ٝأُئصوح ك٠ اُؾ٤بح اُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ هكبػخ هاكغ اُطٜطبٟٝ  -2

 ٓجبهى اُِنإ أٍٜب ك٠ اٍزٔواهاُٜ٘ٚخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثؼل ػٞكرْٜ ٖٓ أٝهثب 

 ً اُؼ٤ِب ٝأَُبٛٔخ ك٠ اُزوعٔخ 0االٍزؼبٗخ ثجؼ٘ األٍبرنح األعبٗت ُِزله٣ٌ ك٠ أُلاه -3

 اْٗبء أُطجؼخ األ٤ٓو٣خ ثجٞالم ُطجغ اٌُزت اُالىٓخ ُِٔلاهً ثبالٙبكخ ا٠ُ اٌُزت األكث٤خ ٝاُل٤٘خ -4

 ٖٔو٣خ )أٍٝ ٕؾ٤لخ ؽ٤ٌٓٞخ ٖٓو٣خ( ٝإلاه ٕؾ٤لخ اُٞهبئغ اُ   

  : هاثؼب : ث٘بء اُوٞح اُؼٌَو٣خ 

 أكهى ٓؾٔل ػ٠ِ إٔ ث٘بء اُوٞح اُؼٌَو٣خ ٢ٛ اُلػبٓىخ األٍبٍى٤خ ُزؾو٤ىن أٛلاكىٚ ٝث٘ىبء اُلُٝىخ اُؾل٣ضىخ ؽ٤ىش ًبٗىذ ًبكىخ أُْىوٝػبد اُؼٔوا٤ٗىخ 

 0ٝث٘بء اُوٞح اُؼٌَو٣خٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٜلف ٍل ؽبعخ اُغ٤ِ 

 : ٓواؽَ اْٗبء اُغ٤ِ ك٢ ػٜل ٓؾٔل ػ٠ِ 

 : ٛاػلاك اُٚجب 

 ٖٓ أُلاهً اُؼٌَو٣خ ٜٓ٘ب ٓلهٍخ ػٌَو٣خ ك٢ أٍٞا0ٕ أْٗؤ ٓؾٔل ػ٠ِ اُؼل٣ل -
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 ٛبؿخ انشبعجٛخانـ

 

 اٍزولّ ُٜنٙ أُلاهً ٙجبٛب ٝٓؼ٤ِٖٔ مٟٝ فجوح اكاه٣خ ٖٓ أٝهثـب ًبٕ أّٜوْٛ أؽل ٙجبٛ  -

 ع٤ِ ٗبث٤ِٕٞ ٝٛٞ ا٤ٌَُُٗٞٞ ٤ٍق أؽل ٙجبٛ ع٤ِ ٗبث0ٕٞ٤ِ 

 : اػلاك اُغ٘ٞك 

 غ٤٘ل أُٖو٤٣ًٖبٗذ اُجلا٣خ رغ٤٘ل اَُٞكا٤٤ٖٗ صْ ارغٚ ثؼل مُي ا٠ُ ر -

 اُؼٌَو٣خ ٝاُزلٞم ك٠ ٤ٓبك٣ٖ وٝهل اصجذ أُٖو٤٣ٖ ًلبءرْٜ ثبالٗزظبّ ك٢ اُزله٣ت ٝاٛبػخ األٝآ -

 اُوزبٍ اُقبهع٤خ  

: ٍٞاألٍط 

 ؾخ اٛزْ ٓؾٔل ػ٠ِ ثزؤ٤ٌٍ روٍبٗخ ك٢ ثٞالم صْ ك٢ اإلٌٍ٘له٣خ ُٖ٘بػخ اَُلٖ اُؾوث٤خ ٝاُزغبه٣خ ٝىٝكد اُزوٍبٗخ اُجؾو٣خ ثٌبكخ أٗٞاع األٍِ - 

 ًٔب رْ اػلاك أٓبًٖ ُزله٣ت ٝرؼ٤ِْ اُجؾبهح ٝاُغ٘ٞك 0 -

 : ٖٓبٗغ األٍِؾخ ٝاُنف٤وح 

 ًجق اٛزْ ٓؾٔل ػ٠ِ ثبُز٤ٖ٘غ اُؾوث٢ ؟ 

 أْٗؤ روٍبٗخ ك٢ اُوِؼخ ُز٤ٖ٘غ األٍِؾخ 0 -1

 الك ك٢ اإلٌٍ٘له٣خ ٝه٤ّل ٝك٤ٓبٛأْٗؤ اُوالع  اُالىٓخ ُِلكبع ػٖ اُج -2

: فبَٓب : اُج٘بء ا٤َُب٢ٍ ُِلُٝخ اُؾل٣ضخ ك٢ ٖٓو 

 ٌُبِٓىخ ًبٗذ اإلكاهح أُٖو٣خ هل ِٕٝذ ا٠ُ كهعخ ٖٓ اُزلٛٞه ػ٘لٓب ر٠ُٞ ٓؾٔل ػ٠ِ اُؾٌْ كجلأ ك٢ اػبكح ر٘ظ٤ْ اإلكاهح ثٔب ٣ٌلَ ُىٚ اَُى٤طوح ا

 ػٖ ٛو٣ن :ػ٠ِ ّئٕٞ اُجالك 

 ٖله رو٤َْ ٖٓو ا٠ُ ٍجغ ٓل٣و٣بد ٝػ٠ِ هأً ٛنا اُ٘ظبّ اإلكاه١ اُؾٌٞٓخ أُوًي٣خ ك٢ اُوبٛوح ٜٝٓ٘ب ٝؽلٛب ر -1

 ع٤ٔغ األٝآو اُٞاعجخ اُز٘ل٤ن 

 ٓغٌِ أُْٞهح (   -اْٗبء ػلح ٓغبٌُ ٝكٝا٣ٖٝ ُزؼبٝٗٚ ك٢ ر٤٤َو ككخ األٓٞه ك٢ اُجالك ٜٝٓ٘ب :  ) اُل٣ٞإ اُؼب٢ُ  -2

 ّٕلهالئؾخ عل٣لح ثٔٞعجٜب أػ٤ل ر٘ظ٤ْ اإلكاهح ا٠ُ ٍجغ كٝا٣ٖٝ    ) ٝىاهاد ( ٝؽلكد افزٖبٕبرٜب أّ 1137ٝك٠ ػب 

 

 

 

 

 (اُقبهع٤خ ــــــل ػِـــ٢ ٔـــوٝة ٓؾـــ) ؽــــــ                                                                

  ٍؼ٠ ٓؾٔل ػ٠ِ ا٠ُ االٗلٖبٍ ػٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝاالٍزوالٍ ثٖٔو 

 ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ثٔوؽِز٤ٖ :   ٓود 

 ٓوؽِخ االفزالف  -2             ٓوؽِخ االرلبم      -1      

  : ؽوٝة ٓؾٔل ػ٠ِ 

    : ٖر٘وَْ ٛنٙ اُؾوٝة ا٠ُ ٓوؽِز٤ 

 أٝال : ؽوٝة ث٘بء ػ٠ِ ِٛت اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ) ك٠ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ٝا٤ُٞٗبٕ (

 صب٤ٗب : ؽوٝة رٔذ ثبهاكح ٓؾٔل ػ٠ِ ) ك٠ اَُٞكإ ٝاُْبّ (  
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 ٔل ػ٠ِ ك٢ ّجخ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ) ثؤٝآو ٖٓ اَُِطبٕ ( ؽوٝة ٓؾ -1

 رؼوف ثبُؾوٝة اُٞٛبث٤خ 

  ( : 111ـ  1111ربه٣قٜب.  ) ّ 

 أٍجبثٜب : ٛلكذ ا٠ُ اُوٚبء ػ٠ِ اُلػٞح اُٞٛبث٤خ ٝمُي ُزٜل٣لْٛ ٗلٞم اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ّجخ اُغي٣وح اُؼوث٤خ 

 ٤َُطوح ػ٠ِ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ٗزبئغٜب : ٗغؼ ٓؾٔل ػ٠ِ ك٠ ا 

 ـ ْٙ اَُٞكإ ) ْٓوٝع ٓؾٔل ػ٠ِ ( ث٘بء ػ٠ِ هؿجخ ٓؾٔل ػ2٠ِ

 : ًبٕ مُي ألٍجبة ٤ٍب٤ٍخ ٝاهزٖبك٣خ ٝػٌَو٣خ   أٍجبثٜب 

 ( : 1122ـ  1125ربه٣قٜب  ) ّ 

  : أكٟ ا٠ُ آزلاك اُ٘لٞم أُٖو١ ا٠ُ ع٘ٞة اَُٞكإ -1ٗزبئغٜب 

 اُؼبٕٔخ اُقوّٛٞ اْٗبء  -2              

 ا٤َُ٘  ٜٗواًزْبف ٓ٘بثغ  -3              

 ؽوٝة ا٤ُٞٗبٕ : ث٘بء ػ٠ِ هؿجخ اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ -3

  ( : 1121ـ  1121ربه٣قٜب  ) ّ 

 : ؿجخ اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ ك٠ اُوٚبء ػ٠ِ صٞاه أُٞهح ٝاُن٣ٖ ٛبُجٞا ثبالٍزوالٍ ػٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخه أٍجبثٜب 

 ثؼلٛب رلبٝٙذ اُلٍٝ األٝهٝث٤ىخ ٓىغ ٓؾٔىل ػِى٠ ُِزٕٞىَ إلرلبه٤ىخ  1127:ٛي٣ٔخ اُغ٤ِ ٝ رؾطْ األٍطٍٞ أُٖوٟ ك٠ ٓٞهؼخ ٗلبه٣ٖ أؽلاصٜب ّ

 إلٜٗبء اُؾوة ٓٔب ٍبػل ػ٠ِ ٗٔٞ كٌوح اإلٗلٖبٍ ػٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝرؾو٤ن اٍزوالٍ ٖٓو 0

  ٗزبئغٜب 

 ْٙ عي٣وح ًو٣ذ ُٞال٣خ ٖٓو -1

 ثؼل إٔ رلبٝٙذ اُلٍٝ األٝهث٤خ ٓغ ٓؾٔل ػ٠ِ ٓجبّوح إلٜٗبء اُؾوةٖـو ك٤ُٝب اهرلبع ٌٓبٗخ ٓ -2

 ؽوٝة اُْبّ: ث٘بء ػ٠ِ هؿجخ ٓؾٔل ػ٠ِ -4

 : (  .113ـ 1131)ربه٣قٜب ّ 

  : رٞرو اُؼالهبد ث٤ٖ ٓؾٔل ػ٠ِ اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ثَجت رلبٝٗ ) ٓؾٔل ػ٠ِ ( ٓغ اُوٟٞ األٝهث٤خ  -1أٍجبثٜب 

 ر٤ْٖٔ ٓؾٔل ػ٠ِ ػ٠ِ االٗلٖبٍ ٝاالٍزوالٍ ثٖٔو  -2 0ٖٓ أُٞهح كٕٝ اُوعٞع َُِِطبٕ  ٤ِ أُٖو١ُزؤ٤ٖٓ اَٗؾبة اُغ

أؽلاصٜب : ٝاعٚ ٓؾٔل ػ٠ِ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٠ ؽوث٠ اُْبّ األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ 

  : ِٕٝذ اُوٞاد أُٖو٣خ ا٠ُ اُْبّ ٝأػب٠ُ اُلواد -1ٗزبئغٜب 

 آزل اُ٘لٞم أُٖو١ ك٢ ثالك اُْبّ  -2                

  : رلفَ اُلٍٝ األٝهٝث٤خ 

 أصبهد اٗزٖبهاد ٓؾٔل ػ٠ِ ٝرٜل٣لٙ َُِِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ اُلٍٝ األٝهث٤خ ف٤ْخ اىك٣بكٗلٞم ٓؾٔل ػِىٞهٞرٚ -
 ٝٓب رٔضِٚ ٖٓ فطو ػ٠ِ اُزٞاىٕ اُل٢ُٝ

 اُؼضٔب٢ٗ ُلوٗ ٓب رواٙ ٖٓ ّوٝٛ ػ٠ِ ٓؾٔل ػ٠ِ اٗزٜذُنا رلفِذ اُلٍٝ األٝهث٤خ ك٢ ٓلبٝٙبد ٓغ اَُِطبٕ  -
 ّ ( ٝاُز٢ اٙطو ٓؾٔل ػ٠ِ ا٠ُ هجٍٞ ّوٜٝٛب 1145ثٔؼبٛلح ُ٘لٕ اُل٤ُٝخ ػبّ )
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 (و1854:  1848أٔالً: عصغ عجبؽ ثبشب األٔل )

  ٕ1145ّوٝٛ ٓؼبٛلح ُ٘ل: ّ 

 اػبكح ثالك اُْبّ ّٝجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ا٠ُ اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ  -1

 اُؼضٔب٢ٗرضج٤ذ ٓؾٔل ػ٠ِ ك٢ ؽٌْ ٖٓو ٝاػالٕ فٚٞػٚ َُِِطبٕ  -2
 

  ٞ1141كوٓبٕ ٤ٗٞ٣ : ّ 

  ٞإٔله اَُِطبٕ اُؼضٔب٠ٗ كوٓبٗب ٣و٠ٚ ثؾن ٝهاصخ ٖٓو ألًجو أث٘بء ٓؾٔل ػ٠ِ اُنًٞه ٍ٘ب 1141ك٠ ٤ٗٞ٣ ّ 

 ٞال٣زٚ ػ٠ِ اَُٞكإ ك٢ ٗلٌ اُؼبّ صْ إله اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ كوٓبٗب أفو ث 

 

 

 

  

 

 

 الدرس االول : خلفاء محمد على و ازدٌاد النفوذ االأجنبً                                     

  ( ثم تعاقب على الحكم :  1747:  1735تولى محمد على حكم مصر خالل ، ) م 

 لعدة شهور  م ( 8141براهٌم باشا ) إ -
 م ( 8154:  8141عباس األول )  -
 م ( 8163:  8154محمد سعٌد )  -
 م (  8181:  8163الخدٌو اسماعٌل )  -
 م (  8112:  8181الخدٌو توفٌق )  -

   لم ٌكن خلفاء محمد على مثله من حٌث القوة والوعى ، ولم ٌثبتوا كفاءتهم فى الحكم ، ولم 

 ٌمتلكوا الكفاءة الالزمة للمواجهة ، لذلك أفلت زمام األمور من أٌدٌهم ، واختلفوا فى مٌولهم  

 لكل من فرنسا وبرٌطانٌا والدولة العثمانٌة على حساب استقالل مصر  

 

 

 م. 1747تولى عباس باشا األول حكم مصر فى نوفمبر 

 عصره توقفت حركة النهضة العلمٌة التى ظهرت فى عصر محمد على.فى 

 المدارس.معظم أغلقت 

 معظم المصانعأغلقت. 

 تم تخفٌض حجم الجٌش من حٌث العدد واألسلحة. -

 تعطلت أعمال الترسانة البحرٌة. -

  عهد عباس باشا األول :ممٌزات 

 بٌن القاهرة والسوٌس. البرى صالح الطرٌقإ -

 م.1752بٌن القاهرة واإلسكندرٌة عام  حدٌديإنشاء أول خط  فًالبدء  -

 أمر سل انى يصدره السل ان العثمانى واجن التن يذ : فغيبٌ
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 و(1863:  1854صبَٛبً: عصغ ؿعٛض ثبشب )
 

 

 تولى محمد سعٌد الحكم عقب وفاة عباس األول 

: أْى أعًبل ؿعٛض ثبشب 

انؼعاعــــخ: -أ  

؟بم تفسر: اهتم سعٌد باشا بإصالح أحوال الفالحٌن 

 م ما عرف باسم الالبحة السعٌدٌة 1757أصدر فى أغسطس  -1

 الحق فى تورٌث األرض الزراعٌة .   فالحلصبح لترتب علٌها أنؤ )ما النتابج(

 .اهتم بتطهٌر ترعة المحمودٌة لتفى بحاجة الرى والزراعة-2

انُمم ٔانًٕاصالد:-ة 

اهتم سعٌد باشا بالنقل والمواصالت؟م تفسرب : 

 باشا االنتهاء من الخط الحدٌدى بٌن القاهرة واإلسكندرٌة.أتم سعٌد -1

 من القاهرة إلى السوٌس.حدٌدٌا أنشؤ خطاً -2

 مد الخطوط التلغرافٌة على الطرٌقة الحدٌثة بٌن اإلسكندرٌة والقاهرة والسوٌس.-3

 غٚـــخ:ــــــش ٔانجذـٛـانج-جـ 

  بالجٌش واألسطول؟ للنهوض: بذل سعٌد باشا جهداً كبٌراً ما الدلٌل على 

 جعل الخدمة العسكرٌة إجبارٌة للجمٌع وقصٌرة لمدة سنة واحدة.-1

 باب الترقى أمام الضباط المصرٌٌن. باشا فتح سعٌد-2

 وجه عناٌته بالترسانة البحرٌة فشرع فى إصالح السفن وتجدٌد األسطول.-3

  -مساوىء عهد سعٌد :

ألغى دٌوان المدارس ) وزارة التربٌة و التعلٌم حالٌا ( وفى نفس الوقت شجع البعثات التعلٌمٌة عل فتح مدارس لها بالقاهرة و  التعلٌم :-أ

 األسكندرٌة

 -التدخل األجنبى من خالل :

 انمغٔض األجُجٛــخ:-ة

 األموال األجنبٌة.اعتمد على رإوس عندما  مصر فً األجنبًشهد عصر محمد سعٌد باشا بداٌات التدخل 

عقد فى ف بدأت األزمة المالٌة فى عهده عن طرٌق االستدانة من البٌوت المالٌة األوربٌة 

 أول قرض مع أحد البنوك البرٌطانٌة. م1762عام 

.اندفع سعٌد باشا بعد ذلك فى طرٌق االستدانة فلجؤ للمرابٌن ٌستدٌن منهم مقابل سندات على الخزانة المصرٌة 

 لُبح انـٕٚؾ: ايزٛبػ-جـ

:عمــــض االيزٛـــبػ األٔل 

   .م1754نوفمبر  تارٌخــه :

 أظعف إنٗ يعهٕيبرك

ٌعد مشروع قناة السووٌس الجدٌودة مو  

المشارٌع الوطنٌة التوى اعتمودت علوى 

المسووواتمات المةووورٌة المالةوووة مووو  
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 صبنضبً: عصغ انشضٕٖٚ إؿًبعٛم

 و(1879:  1863)

 .) الفرنسى ( سعٌد باشا لفردٌناند دلٌسبس : أصــدره

 شركة عامة لحفرقناةتؤسٌس ٌقضى بمنح دلٌسبس امتٌاز نصوصـــه :

 .سنة ابتداًء من تارٌخ فتح القناة للمالحة ..السوٌسواستثمارها لمدة  

:َٗعمــــض االيزٛـــبػ انضب 

   .م1756ٌناٌر  تارٌخـه :

 .سعٌد باشا لفردٌناند دلٌسبس أصـدره :

 لحقوق مصروالمصرٌٌن  ( ظالمامجحفا ) جاء  نصوصــه :

 ْى شغٔغ ايزٛبػ دفغ لُبح انـٕٚؾ:أ 

 النٌلٌة  قناة السوٌس وإنشاء ترعة المٌاه الصالحة للمالحةحفركومة المصرٌة الشركة امتٌاز ـمنحت الح .1
ة ـاً من الترعة )ترعهمرب ٌستمدان مٌاهـرى والشـاء فرعٌن للـة وإنشـوتصب فى القناة المالح النٌل)ترعة اإلسماعٌلٌة( تستمد مٌاهها من 

 أجر ممن ٌنتفعون بمٌاه هذه الترعة. ركة الحق فى تحصٌلـاإلسماعٌلٌة( وٌكون للش

 وكان ذلك إلزاما على الحكومة المصرٌة للشركة  المصرٌٌن من% ( 73) ل ـاون أربعة أخماس العمـٌك .2

 للشركة مجاناً عن جمٌع األراضى المملوكة لها المطلوبة إلنشاء القناة المالحة وترعة المٌاه العذبة. المصرٌة تتنازل الحكومة .3

 .مصر القناة ل تعودبعدها  القناة للمالحة البحرٌة سنة تبدأ من افتتاح ..مدة االمتٌاز  .4

 ركة الحق فى فرض ما تشاء من رسوم على السفن ـللش .5
 تمر فى القناة البحرٌة أو الترعة العذبة. التى

 تحصل مصـرمقابل األراضى واالمتٌازات الممنوحه  .6
 %من صافى األرباح15للشركة على     

 ٌصدق علٌه السلطان العثمانىاشترط لصحة االمتٌاز أن  .7
 

 

 

 

 

وعمراناً فى تارٌخ مصر الحدٌث. زهى الفترات وأكثرها تقدماً أعصر إسماعٌل فترة من  ٌعتبر 

إسماعٌل ٌمثل فترة من أخطر ما تعرضت له البالد بسبب األخطاء التى  عصر كان 

 سهلت للدول األجنبٌة فرصة التدخل فى شبون مصر بعد أن تدهور مركز مصر المالى 

 وتبعه انهٌار استقاللها السٌاسى.

 انُٓعخ ٔاإلصالح فٗ عٓض إؿًبعٛم : 

فٗ يجبل انؼعاعــخ ٔانــغٖ:-أ 

 زادت مساحة األراضى الزراعٌة  -1

 .ٌةتم حفر العدٌد من الترع أهمها ترعة اإلبراهٌم -2

 أنشبت قناطرعلى النٌل  -3

فٗ يجبل انصُبعــــخ:-ة 

 عاد النشاط لكثٌر من المصانع التى كانت تعمل فى عهد محمد على  -1
 توسع إسماعٌل فى إنشاء مصانع السكر بالوجه القبلى. -2

انزعهٛـــى ٔانُٓعخ انعهًٛـــخ:-ـج 

بتتدأ العمتتل  الدظـــ أٌ :
فتتى ح تتر قنتتاة الستتوي  فتتى 

غ متتتن جهتتتا 1859إبريتتتل 
 الشمال.

 

 أظف إنٗ يعهٕيبرك

بتعلووٌم البنووات ف نشوو  اسووماعٌل اتووتم  -
لهذا الغرض أول مدرسوة للبنوات عوام 

م وتووووى المعروفووووة بالمدرسووووة 1873
عهوود ىلووى العووالم ا  وور  ، كمووا  السونٌة

،  مارٌوووت تنظوووٌم المتحوووف المةووور 
م  علماء النهضة العلمٌوة المةورٌة و

 على باشا مباركفى عهده 
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ما الدلٌل على : أوجد إسماعٌل نهضة علمٌة حقٌقٌة فى البالد؟ 

 ( وزارة التربٌة والتعلٌم) أعاد فتح دٌوان المدارس   -1

 .ةمختلفالتوسع فى إنشاء المدارس  -2

 أنشؤ دار الكتب ودار الرصد بالعباسٌة ومصلحة اإلحصاء والمساحة  -3
 م.1775أنشؤ الجمعٌة الجغرافٌة عام  -4

انجٛــــش ٔانجذغٚـــــــخ:-ص 

 اهتم بنهضة التعلٌم الحربى ، كما اهتم الخدٌوى إسماعٌل بالجٌش وتنظٌمه وتسلٌحه ومضاعفة قوته 

األعًبل انعًغاَٛــخ:-ْـ 

 شهد عصر إسماعٌل نهضة عمرانٌة وأنشبت دار األوبرا  -1
 أقٌمت الجسور والكبارى -2
 ( قصر عابدٌن بالقاهرة)  تم بناء عدد من القصور المعروفة اآلن منها -3
فى اإلسكندرٌة والقاهرة واألقالٌم مما أدى إلى  كما أنشبت مصلحة برٌد مصرٌة لها مكاتب،  رافٌة بٌن مختلف بلدان مصرغالخطوط التلمدت  -4

 نهضة اقتصادٌة شهدتها مصر فى عصر إسماعٌل

ٔ-:رأؿٛؾ يجهؾ شٕعٖ انُٕاة 

 م1766عرفت مصر الهٌبات شبه النٌابٌة حٌن تؤسس "مجلس شورى النواب" عام 

 ٌعتبر بداٌة تارٌخ المإسسات النٌابٌة فى مصر الحدٌثة  والذي   

 م 1777إسماعٌل أٌضاً نظام "الوزارة المسبولة" عام  الخدٌويعرفت مصر فى عصر 

  وضعت لمصر "البحة أساسٌة" كؤول دستور عرفته مصر بهدف إقامة حٌاة دستورٌة سلٌمة 

 التطورات الدستورٌة. وإن كان تدخل الدول األوروبٌة قد أعاق هذه

ايزضاص انُفٕط انًصغٖ:-ػ 

لماذا : وجه  إسماعٌل عدة حمالت حربٌة إلى األقالٌم اإلستوائٌة فى أفرٌقٌا؟ 

 لمنع تجارة الرقٌق إلى جانب التوسع فى الجنوب والسٌطرة على مٌاه النٌل ط:

 1775وقد وصل النفوذ المصرى إلى ساحل البحرة األحمر بكامله فى عام  

 

 

 

 األجنبًإسماعٌل دولة مقٌدة فى سٌادتها بالدولة العثمانٌة محاطة بالعدٌد من صور التدخل الخدٌوى ورث 

ًالعوامل التى أدت إلى األزمة المالٌة وازدٌاد التدخل األجنب : 

 ؿٛبؿــــخ االلزـغاض:( 1)

 االقتراض التىسٌاسة األزمة المالٌة بسبب ادت ازد -

 .بالتزاماته ومشروعاته اتبعها الخدٌوى إسماعٌل للوفاء 

 افززبح لُبح انـٕٚؾ:( 2)

 .م.176نوفمبر  17القناة فى  إسماعٌل العدٌد من الحفالت الفتتاح الخدٌويأقام -

 أدى إلى ازدٌاد حدة األزمة المالٌة.مما االحتفاالت  دعا إلٌها ملوك أوربا وملكاتها وأنفق ببذخ على هذه-

 يصغ األجُجٛفٙاألػيخ انًبنٛخ ٔاػصٚبص انزضسم 
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 إؿًبعٛم ثبنضٔنخ انعضًبَٛخ: انشضٕٚ٘عاللخ ( 3)

 .أراد إسماعٌل توسٌع نطاق استقالل مصر وكسب المزٌد من المزاٌا العثمانٌة لٌصل بالبالد لالستقالل التام 

 مانات التى ٌوسع بها نطاق حكمه ومنها:الفر والهداٌا للسلطان العثمانى وحاشٌته لٌحصل على تقدٌم المالاعتمد على 

 زٌادة عدد الجٌش المصرى  -جعل وراثة العرش فى أكبر أبنابه  

 االيزٛبػاد األجُجٛخ:( 4)

 مع تعهد الدولة ، منحت الدولة العثمانٌة رعاٌا بعض الدول األوروبٌة العدٌد من االمتٌازات تشجٌعاً لهم على اإلقامة والتجارة واستثمارأموالهم -

 وإعطابهم حق الرجوع إلى قناصلهم فى شبونهم التجارٌة والشخصٌة ومنازعاتهم المدنٌة.، العثمانٌة بالمحافظة على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم 

:أدت اإلمتٌازات األجنبٌة إلى 

 فى البالد  األجنبًازدٌاد التدخل  -2           ازدٌاد األزمة المالٌة فى مصر  -1 

 

 

 

 أوال :مظاهر ازدٌاد التدخل األجنبً فً شبون مصر :

 انًذبكى انمُصهٛــــخ:( 1)

 القنصلٌة المحاكموظهرت عٌوب بمرور الوقت زاد نفوذ القناصل األجانب كانت تختص فى الفصل فى المنازعات بٌن األجانب و -

عٌوب المحاكم القنصلٌة : 

 أصبحت المحاكم القنصلٌة تنظر فى الجرابم التى ٌرتكبها الرعاٌا األجانب ضد المصرٌٌن والحكومة المصرٌة نفسها. (1

 تنازل المصرٌٌن عن حقوقهم. مما أدى إلىالخارج  فًكانت األحكام ال تستؤنف إال  (2

 انًذبكى انًشزهطخ:( 2) 

 ؟8185إسماعٌل بإنشاء المحاكم المختلطة بم تفسر: قٌام 

 هذا النظام مساوئ  راد إصالحأ حٌث مساوئ المحاكم القنصلٌةبسبب زٌادة التدخل األجنبى من خالل االمتٌازات االجنبٌة و - 

  والفصل فى المنازعات ، المحاكم المختلطة تتولى الفصل فى القضاٌا المدنٌة بٌن األجانب والمصرٌٌن كانت 

 نفسها  الفصل فى المنازعات بٌن األجانب والحكومة المصرٌة، و العقارٌة إذا كان أحد الطرفٌن من األجانب

: مساوىء المحاكم المختلطة 

 إلى تدخلهم فى سلطة القضاء التشرٌعى. فؤدى ولكن رباستها لألجانب كانت تضم قضاة مصرٌٌن وأجانب -1

 كانت تنحاز إلى األجانب.-2

 

 

  

ٌتمثل فً :الذى وشبون مصر المالٌة  فً األجنبًالتدخل إلى زٌادة  إسماعٌل أدت سٌاسة 

 ) صٕع انزضسم األجُجٗ يٍ سالل األػيخ انًبنٛخ (

 (:و 1875ـف )صٚـًجغ ٛثعضـــخ كٛــ (3)

 أسباب سوء األوضاع المالٌة بمصر وتقدٌم المقترحات لحلها.عرض إسماعٌل على برٌطانٌا إٌفاد موظف كفء لدراسة -

 .تسهيال  منحتها الدولا العثمانيا لرعايا الدول األجنبيا :االيزٛبػاد األجُجٛخ

 

 يٍ سالل األػيخ انًبنٛخ زضسم األجُجٙاػصٚبص ان
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 : واقترحت اللجنة ( فٌكٌ)المستر  استجابت برٌطانٌا وأرسلت بعثة برباسة-

 .إنشاء إدارة للمراقبة المالٌة ٌرأسها موظف انجلٌزى 

 وافق علٌه إدارة الرقابة المالٌةال ٌعقد قرض ما لم تأ 

 (:و 1876يبٕٚ 2 صبَٛبً: صُضٔق انضٚــٍ )

 أصدر الخدٌوى إسماعٌل مرسوماً بإنشاء صندوق الدٌن وهو بمثابة خزانة فرعٌة للخزانة المصرٌة.-

 كان ٌتولى تسلٌم المبالغ المخصصة للدٌون من المصالح المختلفة وتسدٌدها ألصحابها.-

 .تولى إدارة الصندوق مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدابنة -

 ض الحكومة أمواالً إال بموافقة أغلبٌة أعضاء الصندوق وهكذا أصبح صندوق الدٌن اشترط أال تقتر -

 حكومة(.الداخل  أجنبٌة )حكومة

 (:و 1876َٕفًجغ  18صبنضبً: انًغالجــخ انضُبئٛـــخ )

 فرض الرقابة األوروبٌة على المالٌة المصرٌة. الدول األوروبٌةاقترحت -

 بتعٌٌن مراقبٌن أجنبٌٌن على المالٌة المصرٌة. م1776نوفمبر  17إسماعٌل إصدار مرسوم فى  يالخدٌواضطر -

 .، وعرف هذا النظام بالمراقبة الثنابٌة  لمراقبة المصروفات فرنسً والثانً مراقبللحكومة  العامة لمراقبة اإلٌرادات مراقب برٌطانًإحداهما  كان-

 (:و 1878 غُٚبٚ 27األٔعٔثٛخ ) انعهٛب عاثعبً: نجُخ انزذمٛك

 الٌة واإلدارٌة.مال زادت األمور المالٌة سوءاً مما أدى للمطالبة بإنشاء لجنة دولٌة للتحقٌق بجمٌع الشبون-

 استجاب إسماعٌل وأصدر مرسوماً بتؤلٌف اللجنة والموافقة على مطالبها وأهمها:-

 ووضعها تحت  الحكم بالبالد والتنازل عن أطٌانه وأطٌان عابلتهالتنازل عن سلطته المطلقة لوزارة مسبولة عن )   

 .( مقابل مخصصات مالٌة تصرف لهم الرقابة الدولٌة

 (:و 1878أغـطؾ  28سبيـبً: انٕػاعح انًشزهطخ )

 ا.بناء على اتفاق الحكومتٌن البرٌطانٌة والفرنسٌة ، أصدر إسماعٌل مرسوماً بتؤلٌف وزارة مسبولة برباسة نوبار باش-

( يولى األمر )الخدٌو وأعضاء الوزارة مستقلون عن فرنسً لوزارة لألشغال ،للمالٌة واآلخر برٌطانٌلوزارة كان بها وزٌران أجنبٌان أحدهما -

 .المسبولٌة فًومتضامنون 

 إؿًبعٛم: ٘انشضٕٚانالئذخ انٕغُٛخ ٔعؼل 

بتسوٌة م .177أصدر مرسوم فى أبرٌل،واألجنبٌٌن عن الوزارة  لعزل الوزٌرٌنماعٌل ـشجع إس ة الوزارة المختلطة ، مماـركة الوطنٌـعارضت الح-

 الدٌون طبقاً لما قررته الالبحة الوطنٌة
 مما أدى إلى :

ٌونٌه فى توفٌق محمد إسماعٌل وتولٌة ابنه  الخدٌو بخلع  فرمانافؤصدر  العثمانًتدخل الحكومتٌن البرٌطانٌة والفرنسٌة والضغط على السلطان -

 م..177
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 الدرس الثانً : الحركة الوطنٌة و الثورة العرابٌة

 

 

 م .177هفً ٌونٌونفٌه خلفا لوالده الخدٌوي إسماعٌل بعد عزله  تولى الخدٌوي توفٌق الحكم -
 وتسلطالنفوذ األجنبً فً مصرأدرك توفٌق منذ البداٌة مدى قوة  -

 إلى زٌادة التدخل األجنبً فً شبون البالد اتخذ توفٌق سٌاسة أدت -

 ؿٛبؿخ انشضٕٚ٘ رٕفٛك : 
 إعادة إنشاء المراقبة الثنابٌة -1

 النواب رفض الالبحة األساسٌة " الدستور " لمجلس -2 

  لتراوضع نفسه تحت حماٌة إنج- 3 

 الوزارة إلى رٌاض باشاأسند  -4

 

 

انعغاثٛخانضٕعح أؿجبة: 
 من نصٌبها رً عهد الخدٌوي إسماعٌل وفقدان مصللقروض التً تضاعفت ف نتٌج األجنبً فً شبون مصر منذ عهد سعٌد باشا ازدٌاد التدخل -1

 السوٌس أسهم شركة قناة
 إلى نموالوعٌالقومً وتطورت إلى المطالبة بالدستوروالحكم النٌابًأدت  التًو المإثرات الفكرٌة الغربٌة -2

 سوء أحوال مصر اإلقتصادٌة فى عهد وزارة رٌاض باشا  -3

 إضطهاد عثمان رفقى باشا ناظر الجهادٌة ) وزٌر الحربٌة( للضباط المصرٌٌن وعدم ترقٌتهم -4

انضٕعح ثٓب انًغادم انزٙ يغد 

 :انعغاثٛخ

( م1771منتصف ٌناٌر:) دبصصخ لصغ انُٛم 
رابً وعلً فهمً ـدعـتقدٌم أحم :أؿجبثٓب 

 وعبد العال حلمً شكوى إلى مجلس الوزراء طالبوا فٌها

 ) الحربٌة (  الجهادٌة وزٌررفقً  بإقالة عثمان 
ٌهم توفٌق بالقبض عل يالخدٌـو أمر: أدضاصٓب 

 . تنفٌذ أمراالعتقال وأودعوا قاعة السجن بقصر النٌل تم و وتقدٌمهم للمحاكمة أمام مجلس عسكري

ٓب :َزبئج 
 أحمد عرابً وزمٌلٌه بالقوة تحرك بعض رجال الجٌش إلى قصر النٌل وأخرجوا -1 

 عابدٌن مجددٌن مطالبهم السابقةقصر  توجه الجمٌع إلى -2 

 بدالً منه وزٌراً للجهادٌة عثمان رفقً " وعٌن " محمود سامً البارودي "عزلف توفٌق لهذه المطالب يلخدٌو استجاب -3 

عبثضٍٚ : يظبْغح 

: م1771سبتمبر  . انزبعٚز 

: ٌساحة مٌدان عابدٌن  انًكب 

 انضٕعح انعغاثٛخ

هتى  يظبْغح عــكغٚخ 

ختتروق قتتوا  الجتتيا للم البتتا 

بالح و  الو نيا وم البا الحكاغ 

 بتن يذها

 األجُجٙ انشضٕٚ٘ رٕفٛك ٔاػصٚبص انزضسم
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: طنٌن فً مظاهرة شعبٌة وطنٌة أبرزت مدى مإازرة الشعب اومال الجٌش ومعه اآلالف من من رابً على رأس قواتـد عـخرج أحماألدضاس

 لعرابً وزمالبه إلى ساحة مٌدان عابدٌن لتقدٌم مطالب األمة 

 ى.مالً البرٌطاننزل الخدٌو توفٌق إلى المٌدان وبرفقته بعض الضباط األتراك والقنصل البرٌطانً والمراقب ال -

 ـ تشكٌل  2  اسة رٌاض باشابـ إسقاط الحكومة المستبدة بر1م :8118سبتمبر  1مها أحمد عرابً للخدٌوي توفٌق فً التً قد الشعبمطالب

 جندي 17333ـ زٌادة عدد الجٌش إلى 3                                                  مجلس نواب على النسق األوروبً 

 

 

 

 

  ًم ؟8118سبتمبر  1ما النتائج المترتبة على المظاهرة العسكرٌة ف 

 اضطر الخدٌوي أن ٌوافق على مطالب األمة والجٌش 

 أسند الوزارة إلى شرٌف باشاعزل وزارة رٌاض و-1

 م 1771أجرٌت االنتخابات لمجلس النواب الجدٌد الذي افتتح فً دٌسمبر  -2

 ومجلس النواب ؟بم تفسر : الخالف بٌن شرٌف باشا 

على المجلس وثار جدل حول حق المجلس فً نظرالمٌزانٌة فقد كان شرٌف باشا ٌرى أن  ) الدستور ( عرض شرٌف باشا الالبحة األساسٌةبسبب  -

 .رتب علٌه االصطدام بالدول األوروبٌة تمناقشة المجلس للمٌزانٌة سٌ

ٗ( و 1882ُٚبٚغ  7 ) انًظكغح انًشزغكخ األٔن: 

برٌطانٌا وفرنسا تقوٌة مركز الخدٌوي فً مواجهة الحركة الوطنٌة  رغبة- : أؿجبثٓب 

 ًفً حل مجلس النواب وتؤٌٌدهما  رغبتهما الصرٌحة على) تنصالتى "  األولى م " المذكرة المشتركة1772ٌناٌر  7أرسلتا برٌطانٌا وفرنسا ف

 ( التام لموقف الخدٌوي ومساندته ضد الحركة الوطنٌة 

إلصرار مجلس النواب على النظر فى المٌزانٌة ضطر شرٌف باشا لالستقالة ا 

ود سامً البارودي رباسة الوزارة تولى محم 

 ) و:1882فجغاٚغ 4ٔػاعح انجبعٔص٘ ) ٔػاعح انضٕعح 

 محمود فهمًإلى البحرٌة  ةراو وز ،عرابً إلى أحمد  الجهادٌة ةراوز أسند البارودى -
٘الدستور " ونصت على مبدأ مسبولٌة الوزارة أمام مجلس النواب " أصدرت الالبحة األساسٌة: صٔع ٔػاعِ انجبعٔص 

 فً مناقشة المٌزانٌة وإقرارها كما نصت على حق المجلس 

غاكـخ جيؤايغحانعجبغ ان : 
الضباط الجراكسة:قام بها 

وزارة البارودى ( طاحة بالوزارة الجدٌدةغتٌال عرابى و الضباط الوطنٌٌن لالإ‘  :هدفها ( 

كشفت الوزارة المإامرة وأدى ذلك إلى محاكمة المشتركٌن فً المإامرة وإدانةالضباط المتآمرٌن والحكم علٌهم بالنفً إلى أقاصً السودان: نتائجها 

والخدٌوي بٌن الوزارة رفض التصدٌق على األحكام مما أدى إلى زٌادة التوتر:موقف الخدٌوي 

 

 ضف إلى معلوماتكأ

نو  ور  ملوك توذه الوبند عو   با و  أاشتد الحوار بٌ  عرابً والمدٌوي فقال توفٌو  لعرابوً  

وأجداده ، وما تم ى  عبٌد ىحسان  ( رد عرابى قا ن  لقد ملقنا هللا أحراراً ولم ٌملقنا ترا اً أو 

 عقاراً فوهللا الذي   ىل  ى  تو ىننا سوف   نور  و  ُنستعبد بعد الٌوم (  
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 ( و1882 يبٕٚ 25 ) انًشزغكخ انضبَٛخانًظكغح : 
 :وفرنسا مرة ثانٌة لمساندة الخدٌوي أمام العسكرٌٌن تدخل برٌطانٌاأؿجبثٓب 
م1772ماٌو 25الدولتٌن المذكرة المشتركة الثانٌة فً  طولهما إلى اإلسكندرٌة كما أرسلتأسقطعا من  أرسلت برٌطانٌا وفرنسا: أدضاصٓب 

 بإقالة البارودي وإبعادعرابً وزمالبه خارج البالدتطالبان فٌها :يطبنجٓى

 

 

 

م 1731مصر عام  لتحقٌق أغراضها منذ جالء الحملة الفرنسٌة من وجدت برٌطانٌا الفرصة سانحة 

 البالد األجنبً فً شبون الداخلٌة التً زادها اشتعاالً التدخل منتهزة بعض األحداث

 األحداث فى :وتمثلت تلك 

 الثانٌة     المذكرة المشتركة استقالة وزارة البارودي احتجاجاً على -1

 اإلنجلٌزي والفرنسً للشواطئ المصرٌة محاصرة األسطولٌن -2   

 صرٌٌن األوضاع الداخلٌة واالصطدام بٌن األجانب والم اضطراب -3  

( و1882َٕٕٚٛ  11 ) دٕاصس اإلؿكُضعٚخ: 
: أحد األهالًواألجانب  اٌاخالف عادي بٌن أحد الرع ثوحد - أؿجبثٓب 

 من األجانباٌا وبعض الرع تطور النزاع إلى نشوب معركة بٌن األهالً-                
: اإلسكندرٌة ؟ حوادثماالنتابج التً ترتبت على َزبئجٓب 

 وقوع عدد من القتلى من الجانبٌن -1  
 األجنبٌةاجتمع باإلسكندرٌة قناصل الدول  -2  
 سافر الخدٌوي إلى اإلسكندرٌة بحجة تهدبة األمور  -3  
 مدة أسبوعٌنلوزارة  دونب بعد أن ظلت البالد م   1772وزارة جدٌدة فً  ٌونٌو  كلف الخدٌوي توفٌق " راغب باشا " بتؤلٌف -4  

يؤرًغ األؿزبَخ : 
 ( للنظر فً المسؤلة المصرٌةلماذاالعظمى باألستانة علىهٌبة مإتمر) اجتمع ممثلو الدول-
 ّقرر أعضاء المإتمر أنترسل تركٌا قوة إلعادة األمن والنظام -1:َزبئج 

 عدمتدخل الدول األجنبٌة -2                 
٘نًصغ االدزالل االَجهٛؼ : 
 مصر الحتاللمدٌنة اإلسكندرٌة بالقنابل تمهٌداً  كانت برٌطانٌا تستعد لضرب - 

ًوتم ذلك على النحو التال: 
 تسلٌم بعض المدافع المنصوبة فً  قابد األسطول البرٌطانً إنذار للحكومة المصرٌة ٌطلب فٌهأرسل -

 هذا اإلنذار    رفضت الحكومة المصرٌةقد وعشرٌن ساعة و الحصون القابمة على ساحل اإلسكندرٌة خالل أربع
 لعدة أٌام واستمر الضرب م1772ٌولٌو  11 ٌوم األمٌرال سٌمور إشارة ببدء الضرب فً الساعة السابعة من صباح أعطى -
 الصمود طوٌالً  إال أنها لم تستطع رغم دفاع أهل مدٌنة اإلسكندرٌة والجنود المصرٌٌن عنها دفاع األبطال -
 هووأسرته ( رأس التٌن) مدٌنة اإلسكندرٌة وقرر الخدٌو توفٌق عدم مغادرة قصرهالقوات البرٌطانٌة إلى شواطا  نزلت-

 البرٌطانًالجٌشلمواجهة زحفهناك  واالنسحاب إلى كفر الدوار وإنشاء االستحكامات اإلسكندرٌةقرر العرابٌون ترك  -
 ناستعداداته الحربٌة وأن ٌحضر إلى سراي رأس التٌ عن بكفر الدوار ٌؤمره بالكف عرابى أحمد م إلى الزعٌم1772ٌولٌو  17أرسل الخدٌوي فً  -

 تعلٌماته لتلقً 
 للبرٌطانٌٌن ازـباالنحٌ دٌويـالخ  تهموأ فضرابً رـلكن ع-

الخدٌوي الزعٌم  رابً وأظهرـع ًحذر المصرٌٌن من االنضمام إلورابً من وزارة الحربٌة ـأصدر الخدٌوي أمرا بعزل ع م1772ٌولٌو  33فً و -

 وصممت على مقاومة المعتدٌن   ، إال أن األمة المصرٌة ازدادت تمسكا بعرابى  عرابً بمظهر العاصً ألوامره

 نًصغ االدزالل انجغٚطبَٙ

ااستتتتيالء علتتتى : حتتت   إ

 ةبال و أرض الغير
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يعغكخ كفغ انضٔاع: 
 الجٌش البرٌطانً والقوات المصرٌة  دارت معارك بٌن، ووتقوٌتها عند كفر الدوار تحصٌن خطوطهمبالعرابٌون  قام - 

 مدٌنة اإلسكندرٌة ن صد هجمات القوات البرٌطانٌة وتعقبها حتى مداخلتمكن العرابٌون مو

هٛـجؾٚصسٛبَخ : 
 قناة السوٌس لدخول مصر من الشرق    منطقة  أخذت القوات البرٌطانٌة تتحرك إلى -
 القناةضرورة تعطٌل المالحة فً  للنظر فً أمر قناة السوٌس وأجمع المجلس على عقد أحمد عرابً مجلساً عسكرٌا -
 ٌستخدموا القناة وفقا لالتفاقات الدولٌة لٌسبس أوهم عرابً بؤن البرٌطانٌٌن لنٌد - 
وصلت إلى اإلسماعٌلٌة واحتلتها واتخذوها قاعدة لتقدمهم داخل  اجتاحت السفن البرٌطانٌة القناة دون مراعاة لوضعها بالنسبة للمالحة الدولٌة حتى -

 البالد

و :1882 يعغكخ انمصبصٍٛ  أغـطؾ 
 خسابر كبٌرة بالقوات البرٌطانٌة وقعوا أالقصاصٌن بعد معركة حامٌة أبلى فٌها المصرٌون بالء حسنا و احتلت القوات البرٌطانٌة مدٌنة -

 المصرٌة من التل الكبٌرحٌث أقٌمت التحصٌنات من قبل القوات مقربة أصبح الجٌش البرٌطانً على -

 و 1882ؿجزًجغ  13يعغكخ انزم انكجٛغ: 

 أنضم الكثٌر من المتطوعٌن وأستعدت القوات المصرٌة بقٌادة عرابى لصد القوات  البرٌطانٌة المهاجمة    - 
  الروح المعنوٌة  نشر فً الصحف مما أضعف م1772سبتمبر  .رابً فؤصدر منشوراً بذلك فً ـبإعالن عصٌان ع قنع البرٌطانٌون السلطان العثمانًأ -

 للمقاتلٌن

 إقناع  مرشدٌن وعٌونا لهم ممن اشتروا ذممهم والذٌن سهلوا لهم اختراق الخطوط المصرٌةواستطاع أنصار الخدٌوي توفٌق  البرٌطانٌوناتخذ  -

 أحمد عرابً ن مناصرة الزعٌمع بالتخلً بعض الضباط واألعٌان

 التل الكبٌر ، م هاجمت القوات البرٌطانٌة خطوط الدفاع المصرٌة فى1772سبتمبر 13وفى فجر ٌوم  -

 وكان عدد القوات المصرٌة ال ٌزٌد عن عشرة االف جندى  

 شهد مٌدان القتال بطوالت مصرٌة خالدة رغم الهزٌمة مثل الضابط ) محمد عبٌد ( الذى صمد بقواته أمام القوات  -

 البرٌطانٌة وقاتلهم بعنف حتى استشهد هو ومعظم رجاله

  و : 1882ؿجزًجغ صسٕل انمبْغح 
 للدفاع عن العاصمة إال أن روح الٌؤس والهزٌمة تسربت إلى العدٌد من أنصاره  رابً إلى القاهرة فً محاولةـه عاتج -

 م1772سبتمبر 14تم احتاللها فً نحو القاهرة حتى  منه عدم االستمرار فً المقاومة واالستسالم للقوات البرٌطانٌة التً استمرت فً تقدمها وطلبوا

ٍٛٛيذبكًخانعغاث : 
تستطع عٌون  األنظار ولم م الذي اختفى عنـما عدا خطٌب الثورة عبد هللا الندٌ  هاوأٌد والضباط واألعٌان الذٌن تم اعتقال زعماء الثورة العرابٌة

 الحكومة أن تصل إلٌه

 ومصادرة أمالكهماألحكام إلى النفً المإبد  م أصدرت المحكمة العسكرٌة حكمها بإعدام قادة الثورة ثم عدلت1772فى دٌسمبر 

 " أحكام أخرى على بقٌة العرابٌٌن بالنفً خارج البالد بٌنما صدرت، الهند منفى لهإالءالزعماء فى اختارت الحكومة البرٌطانٌة " جزٌرة سٌالن 

 ًوهكذا انتهت أحداث الثورة العرابٌة وبدأ االحتالل البرٌطانً البغٌض لمصر ألكثر من سبعٌن عاما 

 انضٕعح انعغاثٛخ :أؿجبة فشم 
 اإلحتالل والقوات المصرٌة  القوة العسكرٌة بٌن قوات إعدم تكاف-1

 الجٌش البرٌطانً  تواطإ إدارة شركة قناة السوٌس األجنبٌة مع-2

 بعصٌان عرابً اإصدار السلطان العثمانً إعالن-3

 التعببة الشعبٌة لمساندة القوات المصرٌة فً معاركها  عدم إدراك قٌادة الثورة العرابٌة ألهمٌة -4

 والبرٌطانٌٌن  مٌول بعض عناصر القوات المصرٌة للخدٌوي-5

 الحركات الوطنٌة م ، لم تكن فً صالح1772الظروف الدولٌة فً عام -6
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 الدرس الثالث : الكفاح الوطنً ضد االحتالل البرٌطانً                                            

 َٙيصغ رذذ االدزالل انجغٚطب  : 

 ) سٌاسة اإلحتالل البرٌطانى فى مصر (

 انذكى ٔاإلصاعح: 

 ) هو ممثل سلطة اإلحتالل فى مصر (أصبحت السلطة الفعلٌة فً ٌد المعتمد البرٌطانً -

 تصدٌق على قرارات سلطة االحتالل انحصرت السلطة الشرعٌة )الخدٌو( فً ال -

 : انجٛش 

 إقرار األمن وحفظ النظام  فى مهمته نحصرجندي ٌتولى قٌادته ضابط انجلٌزي وت أالف 6ال ٌتعدى  قلٌل العدد إنشاء جٌش مصري -

ذٛبح انُٛبثٛخان  : 

ة لها احدهما ٌعرف بمجلس شورى القوانٌن واآلخر بالجمعٌم وإنشاء مجالس صورٌه ال سلطة 1771عام باالنتخاب نشؤ أإلغاء مجلس النواب الذي  -

 العمومٌة ثم الجمعٌة التشرٌعٌة

: االلزصبص 

 تخدم مصالح برٌطانٌا عن طرٌق :  اقنصادٌة فرض سٌاسة -

 التوسع فً زراعة القطن لتوفٌر المادة الخام الالزمة للمصانع البرٌطانٌة  -1

 محاربة الصناعة المصرٌة  -2

 تسوٌق المنتجات البرٌطانٌة واألجنبٌة فً السوق المصرٌة  -3
 بقاء االحتاللاستمرار قتصادي بها االنموها وٌرتبط ازدهارطبقة من كبار المالك واألعٌان تستفٌد من سٌاسة االحتالل و بالتالً ظهرت -4

 : انزعهٛى 

 فبة قلٌلة بهدف تخرٌج مجموعة من  فىإهمال التعلٌم وجعله بمصروفات مرتفعة وحصره  -

 الموظفٌن للعمل فً اإلدارات والمصالح الحكومٌة 

 

 

 

 

 

قٌادة الحركة  ) الخطٌب الوطنى ( تولى الزعٌم مصطفى كامل 

 مناالحتالل تمكن الوطنٌة فً أواخر القرن التاسع عشر بعد أن 

 الٌؤسفً نفوس الوطنٌٌن ت روح شاعاحكام قبضته على البالد وا 

  : تمثلت تحركات مصطفى كامل فً اتجاهٌن 

 صاسهٛب : 

 واحٌاء روح الكرامة فى نفوسهم اإلخالص لمصر وتحارب الٌؤس و كانت خطبة ومقاالته تحث المصرٌٌن على التمسك بالوطنٌة -1

 يصطفٗ كبيم ثبعش انذغكخ انٕغُٛخ 

 و (1968و : 1874) 
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 المطالبة بالدستور باعتباره أداة الحكم الصالح فً مصر  -2
 م1.33 عام ؤسٌس جرٌدة اللواءت -3
 م 1.37تؤسٌس الحزب الوطنً  -4

 ) جامعة القاهرة حالٌا (م 1.37والتى أنشبت عام إنشاء الجامعة المصرٌة دعا إلى  -5

: سبعجٛب 

ورفض االحتالل وسٌاسته وقد  فرنسا بحق مصر فً االستقاللاألوربً والقوى الدولٌة وفً مقدمتها العام تعرٌف الرأي  -1
 م 1.34تخلت فرنسا عن مصطفى كامل بعد عقدها اإلتفاق الودى مع إنجلترا عام 

مما أدى إلى استقالة المعتمد البرٌطانى  للتندٌد باالحتالل البرٌطانً وسٌاسته القمعٌة م1.36عام  استغالل حادثة دنشواي -2
 ) اللورد كرومر (

 (م ..17ٌناٌر ) الدعوة إلى رفض اتفاقٌة الحكم الثنابً فً السودان  -3
أعطت برٌطانٌا رسمٌا حق االشتراك فى ادارة السودان ورفع العلم البرٌطانى بجانب العلم المصرى فى جمٌع أرجاء  اتفاقٌة الحكم الثنابً:الدظ أٌ 

 السودان 

و : 1964فبق انٕص٘ راال 

ًتحقٌق الجالء ظل اعتماد مصطفى كامل ف 

 فرنسا إلى أن تم  القوى الخارجٌـة خاصة على

 م بٌن انجلترا وفرنسا1.34توقٌع االتفاق الودي 

االتفاق الودي على عدم معارضة فرنسا نص 

 لمصر مقابل عدم معارضة برٌطانٌا الحتالل فرنسا للمغرب  لالحتالل البرٌطانً 

: م 1.37فبراٌر  13توفً الزعٌم مصطفى كامل فً وفاة مصطفى كامل 

 

 

 

تولى محمد فرٌد رباسة الحزب الوطنً بعد وفاة مصطفى كامل 

 بسبب : غٌر مواتٌة صعبة رفٌقة فً الكفاح لكن فً ظروف 

 حتالل البرٌطانىد ضد االـمحمد فرٌ زفكان كفاحموالة االنجلٌ ً عن مساندة الحركة الوطنٌة إلى تحول الخدٌو عباس حلمً الثان  -

 فى وقت واحد والخدٌوي 
: ظل محمد فرٌد ٌجاهد لتحقٌق الجالء والدستور داخل مصر وخارجها حٌث قام بـ 

 إنشاء مجلس نٌابً له سلطات واسعة إلى دعا  -1

 إنشاء نقابات للعمال بطالب  -2
 دعا إلى إنشاء مدارس الشعب اللٌلٌة لتعلٌم العمال والفقراء مجاناً  -3
 جعل التعلٌم إلزامٌا فً المرحلة االبتدابٌة وبالمجان  إلى دعا  -4

ٌلقوانٌن والجمعٌة العمومٌة اورى ـومة على دعوة مجلس شكد بتؤٌٌد من الرأي العام فً إجبار الحـنجح محمد فر 

 المصرٌة عامؤخرى مما أدى إلى رفض الحكومة43وٌسـوٌس مد امتٌاز قناة السـلمناقشة طلب شركة قناة الس

 م..1.1نوفمبر  15، ثم توفى محمد فرٌد فى  طلب الشركة

 

 يذًض فغٚض كفبح

هتو ان تتراد انجلتتترا بمصتتر االرفــبق انــٕص٘

   حاليا ) المغرنفرنسا بمراكا م ابل ان راد 
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 م 1.52ثورة الدرس الرابع : مصر من الحماٌة البرٌطانٌة حتى                             

 م .1.1ثورة 

 و :1919يمضيبد صٕعح 

 م تالف الوفد1.17عقب انتهاء الحرب العالمٌة األولى فً نوفمبر  -

 المصري من أعضاء الجمعٌة التشرٌعٌة برباسة سعد زغلول وآخرون

 السامً البرٌطانً ) السٌر ونجت ( للمطالبة بــ :توجهوا لمقابلة المندوب  -

 إلغاء الحماٌة البرٌطانٌة على البالد  -1

 إنهاء األحكام العرفٌة  -2

 إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات  -3

 المطالب الوطنٌة على مإتمرالصلح االستقالل والسماح لهم بالسفر إلى بارٌس لعرض -4

 الصدام بٌن أعضاء الوفد وسلطات االحتالل : 

 اعترض المندوب السامً البرٌطانً الن صفة هإالء المجموعة ال تعطٌهم الحق فً التحدث باسم األمة  -

 صرى بزعامة سعد زغلول ٌمثل األمةبدأ الوفد فً جمع التوكٌالت من األمة للسعً نحو االستقالل التام ، وأصبح الوفد الم -

م ونفتهم إلى جزٌرة مالطة فكان ذلدك بداٌدة .1.1سلطات االحتالل مطالب الوفد المصري وقبضت على سعد زغلول وزمالبه فى مارس رفضت  -

 اشتعال الثورة

: عٕايم لٛبو انضٕعح 

 لالستقالل ازدٌاد نمو الوعً الوطنً بفضل جهود مصطفى كامل ومحمد فرٌد  -1

 (م 1.17م : 1.14) منالعالمٌة األولى  االحتالل أثناء الحرباإلجراءات العنٌفة التً اتخذتها سلطات  -2

 واستقاللها  ادعاء انجلترا وحلفابها أنها تحارب من اجل حرٌة الشعوب -3
 األربعة عشر ومنها ( ولسن) إعالن مبادئ الربٌس األمرٌكً  -4
 فً تقرٌر مصٌرها حق الشعوب 

: أدضاس انضٕعح 

 امتدت الثورة من القاهرة إلى كافة األقالٌم وشملت جمٌع فبات الشعب  -

 نتابج الثورة :

 الجنرال  ٌنٌانزعجت الحكومة البرٌطانٌة لألوضاع التً ترتبت على سٌاستها فقامت بتع -

توجه إلدى مدإتمر الصدلح فدى هم بالم والسماح ل.1.1ابرٌل  17 فى عد زغلول ورفاقهـاإلفراج عن سقررت ر وـمندوبا سامٌا فً مص ( اللنبً)  

 بارٌس 

تدى ظندوا انهدا ستسداند مصدر القدوى الو  وجدوا أبواب المإتمر مغلقة فى وجوههم م لكنهم.1.1ابرٌل  .1وصل أعضاء الوفد إلى بارٌس فً  -

 بالحماٌة البرٌطانٌة على مصر  تلك الدول اعترفتخٌبت آمالهم حٌث 

 و (1919ٚـًجغ ) صنجُخ يهُغ: 
م إلقناع الشعب المصرى .1.1دٌسمبر 17ورد ملنر وزٌرالمستعمرات البرٌطانٌة فً ـر برباسة اللـانجلترا إرسال لجنة تحقٌق لمص قررت -

 بقبول الحماٌة البرٌطانٌة ، لكن الشعب رفض التفاوض مع لجنة ملنر وقاطعها ألن التفاوض معها ٌعنى التنازل عن الوكاله للوفد المصرى 

 

 : انذًبٚخ انجغٚطبَٛخ

 الم ل  لالحتالل البري اني مصرهي خضوال 
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 ؿعض ػغهٕل :انزفبٔض يع 

 ( سعد زغلول ورفاقهالوفد المصرى )  معاستعداده للتفاوض ملنر  أبدى -

 اصورٌ استقالال ا كانت  تإدى إلى استقالل مصرالشعب المصري بجمٌع طوابفه ألنه اانتهت المفاوضات بمشروع معاهدة رفضه -

ٙ(و 1921يبعؽ )  غػٌٔٛك –يفبٔظبد عضن: 

 مطالدب أمانى ووضع دستور ٌحقق على  برٌطانٌاباشا رباسة الوزارة وكان ٌرجو أن ٌوفق فى اإلتفاق مع  عدلً ٌكنم  قبل 1.21فى مارس

 المصرٌٌن 

المفاوضات   لم تإدي إلى نتٌجة وفشلت باشا و كٌرزون وزٌر خارجٌة برٌطانٌا لكن المفاوضات بٌنعدلً ٌكن 

كٌرزون ؟ –نتٌجة فشل مفاوضات عدلى  ما 

 خلفاً لعدلً ٌكنباشا ورفض رجال السٌاسة تشكٌل حكومة  عدلً ٌكناستقالة  -1

فتجددت ثورة المصرٌٌن مرة أخرى وقاطع الشعب المصرى البضابع اإلنجلٌزٌة  لــــسٌشإلقاء القبض على سعد زغلول ونفٌه إلى جزٌرة  -2
 مما إضطر الحكومة اإلنجلٌزٌة اإلفراج عن سعد زغلول

 و :1922فجغاٚغ  28رصغٚخ 

 والذى نص على :  م1.22فبراٌر  27رت برٌطانٌا من جانبها تصرٌح أصد ( رزونٌك –عدلً) بعد فشل مفاوضات 

 ف برٌطانٌا بمصر دولة مستقلة ذات سٌادة ااعتر -
 مصرعلى  ة البرٌطانٌةحماٌاءالنهإ -
 م 1.14المعلنة فى نوفمبر األحكام العرفٌة اء لغإ -
 أربع تحفظات تمثلت فً األتً :مع وجود  -

 تؤمٌن المواصالت البرٌطانٌة فً مصر  -1

 الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبً  -2

 فً مصر  حماٌة المصالح األجنبٌة وحماٌة األقلٌات -3
 م ..17السودان تستمر أوضاعه حسب اتفاقٌة الحكم الثنابً عام  -4

 م :8122فبراٌر  21نتائج تصرٌح 

  م1.22إعالن الملك فإاد نفسه ملكا لمصر  مارس  -
 للعمل  المصرٌة أعٌدت وزارة الخارجٌة -
 م 1.23شكلت وزارة عبد الخالق ثروت باشا لجنة من ثالثٌن عضواً إلعداد الدستور الذي عرف باسم دستور  -

 

 و 1923اثغٚم  19صؿزٕع : 

 

 و1923يًٛؼاد صؿزٕع  و1923عٕٛة صؿزٕع 

أعطى للملك سلطات واسعة إزاء السلطة  -8

 التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

أعطىىىى للملىىىك الحىىىق فىىىى حىىىل البرلمىىىان  -2

 والدعوة النتخابات جدٌدة 

 

 ٌعتبر خطوة فً تقرٌر أن األمة مصدر  -8

 ووضع نهاٌة للحكم المطلق السلطات

قىىر الدسىىتور مبىىدأ المسىىاواة بىىٌن جمٌىىع المصىىرٌٌن فىىً أ -2

 الحقوق والواجبات ومبدأ احترام الحرٌات العامة 

 

 ٔػاعح انشعت (و :  1924ؿعض ػغهٕل ُٚبٚغ ٔػاعح ( 

 أول وزارة برلمانٌة عرفت بوزارة الشعب م 1.24فى  ٌناٌرالوفد باألغلبٌة وشكل سعد زغلول حزب طبقاً للدستور أجرٌت االنتخابات العامة وفاز

 م  1.24مارس  فى وافتتح أول برلمان مصري
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 ً( السٌر لً ستاك) م تم اغتٌال القابد العام للجٌش المصري والحاكم العام للسودان 1.24نوفمبر  .1ف 

 ٌطلب فٌه ) عدة مطالب منها م 1.24نوفمبر22فً اللنبً( إنذار للحكومة المصرٌةالجنرال  )البرٌطانى قدم المندوب السامًنتٌجة االغتٌال و

 بسبب رفضها االنذار  ب علٌه استقالة وزارة سعد زغلول فً الٌوم التالًترتسحب الجٌش المصرى من السودان ( 

 سحب الجٌش المصري من السودان منها اإلنذارو مطالب برٌطانٌا التى جاءت فى ر باشا ربٌس مجلس الشٌوخ قبلتزٌوبرباسة جدٌدة تؤلفت وزارة 

 

 

 

 و: 1936صؿزٕع 

 ًمكانه م ووضع1.23دستور  اءؤلغموقام ب1.33ٌونٌه  23شكل إسماعٌل صدقً وزارة جدٌدة ف 

 أعطى الملك مزٌد من السلطات وأهدر سلطة األمة وحقوقها فً مواضع كثٌرة  م( الذى 1.33) دستور 

 وإعادة دستور والرضوخ  لمطالب األمة إللغابه  وقام بالعدٌد من المظاهرات إللغابه مما اضطر الملك فإادم( 1.33) دستورعارض الشعب

 م 1.23

: رعضص األدؼاة 

 االحزاب  بٌن فً مصر بسبب الصراع   النٌابٌة م وترتب على ذلك سوء الحٌاة1.23تعددت األحزاب فً مصر منذ صدور دستور 

 لتحقٌق مصالحها  كانت األحزاب أداة للقصر وبرٌطانٌا 

 و :1936يعبْضح 

 معمفاوضات جدٌدة برٌطانٌا بدأت دولٌة تنذر بقٌام حرب عالمٌة جدٌدة تخوفت إنجلترا من تجدد ثورة الشعب المصرىلذا  مع حدوث تغٌرات 

 امصر لحل القضاٌاالمعلقةبٌنهم

 دارت المفاوضات بٌن النحاس باشا واالنجلٌز وانتهت بتوقٌع 

 والتى نصت على :م 1.36أغسطس  26معاهدة 

 القناة للدفاع عنها  منطقة بقاء قوات فً مع جالء القوات البرٌطانٌة عن القاهرة وجمٌع الجهات األخرى -1
 ٌطانٌا فً حالة الحرب تصرف بر ر بوضع موانٌها ومطاراتها وطرق مواصالتها تحتـتقوم مص -2 

 تعاون برٌطانٌا مصر فً دخول عصبة األمم وإلغاء االمتٌازات األجنبٌة  -3
 وعودة القوات المصرٌة إلى السودان   م..17ٌناٌر .1 الحكم الثنابى فى استمرار إدارة السودان طبقا التفاقٌة -4  
 تتعهد الحكومة المصرٌة ببناء وصٌانة الثكنات العسكرٌة والمعسكرات والطرق والكباري للقوات البرٌطانٌة  -5  
 عام وٌتفق الطرفان على تعدٌلها بعد هذه المدة  23مدة المعاهدة بٌن الطرفٌن * 
 م :8136النتائج المترتبة على معاهدة 

 انتهاء احتالل مصر عسكرٌاً  -1

 انضمام مصر إلى عصبة األمم المتحدة باعتبارها دوله مستقلة ذات سٌادة  -2

 م 1.37إلغاء االمتٌازات األجنبٌة وفقاً لمإتمر مونترو  -3
 ) قناة السوٌس (  عن مصروبالتالً ترحل القوات البرٌطانٌة  بمفرده تقوٌة الجٌش المصري لكً ٌتمكن من الدفاع عن قناة السوٌس -4
 عاهدات السٌاسٌة مع الدول األجنبٌة بشرط عدم تعارضها مع المعاهدة حرٌة مصر فً عقد الم -5
 ودانإعادة الجٌش المصري للسودان واعتراف برٌطانٌا باإلدارة المشتركة فً الس -6

 

مسرت مةور م وبوفات  1907فً أغسطس توفى سعد زغلول  أظف إنٗ يعهٕيبرك :

 د مةطفى النحاس باشا ـزعٌما مملةاً وملف  فً زعامة حزب الوف



 للغات 0222مدارس جٌل 

 

52 

 

 و :1936انًزغٛغاد انضاسهٛخ ٔانضٔنٛخ ثعض يعبْضح 

 تحولت العالقة بٌن مصر وبرٌطانٌا من عالقة إحتالل إلى عالقة تحالف 

 ازداد نفوذ القصر وسٌطرته منذ اعتالء الملك فاروق العرش 

ًمصربسبب الخالفات بٌن حكومة  م.1.3سبتمبر  أول تغٌرت األوضاع الدولٌة بٌن مصر وبرٌطانٌا عقب اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة ف 

الحكومة المصرٌة  إلتباعها سٌاسة ) تجنب مصر وٌالت رفضه كانت تأصرت برٌطانٌا أن تعلن مصر الحرب على دول المحور وهذا ما حٌث واالنجلٌز 

 الحرب ( 

 م :8142فبراٌر  4حادثة 

 حكومة برباسة لتشكٌل  وذلك عن العرش هبخلع هوهددتووجهت انذار للملك فاروق الدبابات البرٌطانٌة قصر عابدٌن حاصرت م 1.42فبراٌر  4فً  -

  بل الملك اإلنذارالبرٌطانًفق) ربٌس حزب الوفد (،  النحاس باشامصطفى 

: عرض القضٌة المصرٌة على مجلس األمن 
لكن مجلس األمن لم ٌتخذ وم 1.47عام عن مصر ووحدة وادي النٌل على مجلس األمن فً بالكامل  القوات البرٌطانٌة عرضت مصر قضٌة جالء -

 قراراً وترك القضٌة معلقة 

 م8136إلغاء معاهدة : 

م وأطلق الحرٌة للشعب للنضال المسلح ضد القوات البرٌطانٌة فً 1.36إلغاء معاهدة  وقتها أعلن النحاس باشا ربٌس الوزارةم 1.51فً أكتوبر  -

 القناة 

 م :8136النتائج المترتبة على إلغاء معاهدة 

 مساعدة الفدابٌٌنعمدت الحكومة على زٌادة عددجنود الشرطة لتقامت جماعة الفدابٌٌن بمهاجمة المعسكرات البرٌطانٌة و -

هد عندما اكتشف االنجلٌز األمر حاصروا مبنى المحافظة باإلسماعٌلٌة لنزع سالح جنود الشرطة ورفض الجنود التسلٌم وحدث اشتباك بٌنهم استش -

 م 1.52ٌناٌر  25فً ةالمصرٌرجال الشرطة   فٌه عدداً من
 بنهاٌة النظام الملكً  فكان ذلك اٌذاناً   ( م1.52ٌناٌر  26)  التالًبعد هذه األحداث والتطورات وقع حرٌق القاهرة فً الٌوم  -

 م . 1.52ٌولٌو  23وقٌام ثورة  

 

 األسئلة

 الوحدة األولى

 الدرس األول : قارات العالم  

 :أكمل العبارات التالٌة : 8س

 2..........كم...................تبلغ مساحة الكرة األرضٌة..... -8 

 ......................ٌعتبر بحر قزوٌن من البحار......-2 

 ............................... و ..............من أهم جزر قارة أفرٌقٌا ....... -3 

 : إختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن 2س

 أسترالٌا (  –آسٌا  –وربا أ –قارة...............) إفرٌقٌا أكبر قارات العالم من حٌث المساحة أما أصغرها فهى ة آسٌا تعد قار -8

 البحر األسود ( –بحر قزوٌن  –البحر المتوسط  –ٌعد.............أكبر البحار المغلقة فى العالم.) البحر األحمر  -2      
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 لٌبرنج ( –باب المندب  –ل طارق جب –ٌقترب ٌابس قارة إفرٌقٌا من ٌابس قارة أوربا عند مضٌق............) هرمز  -3      

 : بم تفسر ....؟3س

 تعد قارة آسٌا أكثر قارات العالم إمتداداً فى موقعها الفلكى. -8

.......................................................................................................................................................................... 

 كثرة الموانىء الطبٌعٌة فى قارة أوربا. -2 

........................................................................................................................................................................... 

 تضارٌس العالمالدرس الثانى : 

 : أكتب كلمة صح أو خطؤ مع التصوٌب : 8س

 ٌسود قارة أفرٌقٌا المظهر الجبلى                                                   )   ( -8

 ٌوجد بالسهل األوروبى العظٌم مدن رئٌسٌة مثل بارٌس و أمستردام             )   ( -2

 شمال حتى األطرااف الجنوبٌة ألمرٌكا الشمالٌة )   (تمتد سالسل جبال اإلندٌز من ال -3

 : اكتب ما تشٌر إلٌه كل عبارة من العبارات التالٌة : 2س

 ( ..............................)          نطاقات أرضٌة مرتفعة عما حولها لها قمة وشدٌدة اإلنحدار من الجانبٌن -8

 ( ..............................)   احل ألخر وٌختلف إتساعها من س سهول تمتد على سواحل البحار و المحٌطات -2

 ( ..............................)  سهول تظهر صخرٌة متماسكة أو مكونة من تكوٌنات مفككة من رمال أو حصى  -3

 : بم تفسر ...؟3س

 تعرف هضبة التبت بسقف العالم . -8

........................................................................................................................................................................... 

 أهمٌة سهول البالتا بقارة أمرٌكا الجنوبٌة . -2

........................................................................................................................................................................... 

 األهمٌة اإلقتصادٌة للسهول الفٌضٌة . -3

........................................................................................................................................................................... 

 الدرس الثالث : المناخ و النبات الطبٌعى فى العالم

 : إختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 8س

 البحر المتوسط ( –اإلستوائى  –الموسمى  –. )المدارى ...........ٌقع حوض الكونغو ضمن إقلٌم المناخ  -8

 أوروبا ( –آسٌا  –أمرٌكا الجنوبٌة  –....... )أفرٌقٌا .......ٌختفى اإلقلٌم اإلستوائى بقارة ........ -2

 الموسمى( –المتوسط  البحر –اللورانسى  –.. )الصٌنى ..تمتد سواحل الشام وتركٌا بقارة آسٌا ضمن إقلٌم المناخ....... -3
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 :دلل على صحة كل عبارة مما ٌؤتى : 2س

 الموقع بالنسبة لدوائر العرض له أثر واضح على المناخ. -8

........................................................................................................................................................................... 

 تعمل الجبال على زٌادة سقوط األمطار. -2

........................................................................................................................................................................... 

 ثر القارات تنوعا فى المناخ.تعد آسٌا أك -3

........................................................................................................................................................................... 

 : بم تفسر ........؟ 3س

 شابكاً من الغابات اإلستوائٌة .الغابات الموسمٌة أقل كثافة و ت -8

........................................................................................................................................................................... 

 . أهمٌة حشائش اإلستبس التى تنمو ضمن إقلٌم البحر المتوسط -2

.................................................................................................................................................................... 

 الوحدة الثانٌة : جغرافٌة سكان العالم

 األول : السالالت البشرٌة فى العالمالدرس                                           

 :أكمل العبارات اآلتٌة : 8س

 تتمٌز الساللة الزنجٌة بالبشرة ....... واألنف.........والشعر......... -8

 تتركز الساللة الزنجٌة فى قارة ......وٌمثلون نحو ...%من سكان القارة. -2

 تشمل الساللة ........... نصف سكان العالم . -3

 كتب كلمة صح أو خطؤ مع التصوٌب ::أ 2س

 (  )             ٌنتمى معظم سكان الصٌن إلى الساللة القوقازٌة    -8

 (  )    تنتمى جماعة التنجوس فى سٌبٌرٌا إلى الساللة الزنجٌة   -2

  (   )          من نماذج الساللة النقٌة شعب اإلسكٌمو شمال كندا  -3

 : ما النتائج المترتبة على....؟ 3س

 إختالط الشعوب و إنصهارها مع بعضها البعض . -

........................................................................................................................................................................... 
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 الدرس الثانى : توزٌع السكان فى العالم

 :أكمل ما ٌلى : 8س

 .............................و............................و......................ٌتركز سكان العالم فى .. -8

 ...........................و..............مدٌنتى...من مناطق تركز السكان فى أوروبا  -2

 : إختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 2س   

 الهند(  -إندونٌسٌا -الصٌن -)السعودٌة           ....أكثر دول آسٌا سكانا. ............تعد دولة .. -8

 ( شرق  –وسط   –جنوب   –شمال  )            ... أوروبا...........من أقل المناطق سكانا .... -2

 كوبا ( –تسمانٌا  –جاوة  -مدغشقر )                أكثر المناطق إزدحاما بالسكان جزٌرة..... -3

 : صوب ما تحته خط . 3س

 .المسٌسبى ٌقل سكان أمرٌكا الجنوبٌة فى سهول  -8      

 أكبر قارات العالم سكاناً . أورباتعد قارة  -2

  أقل قارات العالم سكاناً .أمرٌكا الجنوبٌة تعد قارة  -3

  

 خصائص سكان العالم الدرس الثالث :                                                        

 -:أكمل العبارات اآلتٌة  بإسم قارة أو دولة مناسبة : 8س

 تتمٌز قارة ............ بمعدل موالٌد مرتفع. -8

 رعاٌة طبٌة مرتفعة ...........دولة ذات  -2

 من الدخل القومى. تتمٌز قارة........ بإرتفاع نصٌب الفرد -3

 -: ما المقصود بكل من : 2س    

 ................................................................................................................................................الزٌادة الطبٌعٌة. -8

 ................................................................................................................................................التركٌب العمرى. -2

 .....................................................................................................................................................الدٌموجرافٌة -3

 

 : بم تفسر ...؟3س

 الموالٌد فى قارة إفرٌقٌا .إرتفاع معدالت -8

........................................................................................................................................................................... 

 . % 65وصول نسبة المتعلمٌن فى مصر إلى  -2

.......................................................................................................................................................................... 
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 ثانٌا : التارٌخ

 الوحدة الثالثة : مصر تحت الحكم العثمانى     

 انٌٌن الدرس األول : مصر بٌن الممالٌك و العثم  

 -:أكمل العبارات اآلتٌة :8س

 أصبحت مصر والٌة عثمانٌة بعد معركة............عام............ -8

 عانى الفالح المصرى من ............ أثناء الحكم العثمانى. -2

 قتصر التعلٌم فى األزهر أٌام الحكم العثمانى على............و...........وإهمال العلوم.........ا -3

 

 -: رتب األحداث اآلتٌة من القدٌم إلى الحدٌث : 2س

 *معركة جالدٌران     *معركة الرٌدانٌة      *معركة مرج دابق       *حركة على بك الكبٌر فى مصر

 ...................................-  ........................................- .................................... ......- ....................................... 

 : بم تفسر....؟3س

 إتجاه العثمانٌٌن نحو مصر و الشام. -8

.......................................................................................................................................................................... 

 .نظام الحكم العثمانى فى ثناٌاه عوامل ضعفه لحم -2

........................................................................................................................................................................... 

 م( 8108 –م 8811الثانى :الحملة الفرنسٌة )الدرس 

 -: إختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 8س

 م(81-م88-م  86  -  م85...).......بدأ الصراع بٌن إنجلترا و فرنسا على المستعمرات فى القرن ال..... -8

 أبى قٌر البرٌة( –أبى قٌر البحرٌة  –بة إمبا –....)شبراخٌت .............دخل الفرنسٌون القاهرة عقب معركة..... -2

 بوشار ( –نابلٌون  –كلٌبر  –قتل سلٌمان الحلبى القائد الفرنسى..........) مٌنو  -3

 -: أكتب كلمة صح أو كلمة خطؤ مع التصوٌب : 2س

 ( تعد الحملة الفرنسٌة على مصر و الشام جزء من التنافس اإلستعمارى بٌن إنجلترا و فرنسا     )    -8

 واجه أهالى األسكندرٌة الحملة الفرنسٌة بزعامة السٌد محمد كرٌم                                  )    ( -2

 م  )    (8811إنتصرت القوات العثمانٌة على قوات الحملة الفرنسٌة فى معركة أبى قٌر البرٌة ٌولٌو  -3

 : ما النتائج المترتبة على.....؟ 3س

 ولى ضد اإلحتالل الفرنسى.ثورة القاهرة األ -8

 م 8811تحالف أوربا ضد فرنسا عام  -2
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 الدرس الثالث : ثورة الشعب المصرى و تولٌة محمد على

 -: أكمل العبارات التالٌة بكلمات مناسبة : 8س

 الحملة الفرنسٌة منها ......للسٌطرة وبسط النفوذ على مصر عقب خروج ............و................و..........تصارع كل من .... -8

 .....حكم مصر بعد خروج الحملة الفرنسٌة..................سعت برٌطانٌا إلى تولٌة...... -2

 ................حرم محمد على الممالٌك من تولى المناصب الكبٌرة مثل منصب........ -3

 -: أكتب ما تشٌر إلٌه كل عبارة مما ٌؤتى: 2س

 ) ...................................... (  زعماء الشعب وقرروا عزل خورشٌد وتولٌة محمد على .مكان إجتمع فٌه  -8

 ) ...................................... (               م 8106والٌة عثمانٌة صدر فرمان بنقل محمد على إلٌها عام  -2

 ) ...................................... (                                            مدٌنة نفى إلٌها عمر مكرم فى مصر. -3

 -: ما النتائج التى ترتبت على : 3س

 م . 8108الحملة اإلنجلٌزٌة على مصر  -8

........................................................................................................................................................................... 

 م . 8188مذبحة القلعة عام  -2

........................................................................................................................................................................... 

 الدرس الرابع : محمد على و بناء مصر الحدٌثة

 -:أكتب كلمة صح أو كلمة خطؤ مع التصوٌب : 8س

 تضاءل نفوذ علماء األزهر والزعامات الشعبٌة فى عهد محمد على           )    ( -8

 )    (         إعتمد محمد على فى إعداد الجنود على المصرٌٌن ثم السودانٌٌن      -2

 م بحق وراثة حكم مصر ألكبر أبناء محمد على سنا     )    ( 8148قضى فرمان  -3

 -: أكمل العبارات اآلتٌة : 2س

 نظم محمد على اإلقتصاد المصرى على أساس ............ -8

 و.....................................و..................مدارس.......المثل  الحدٌثة أنشؤ محمد على المدارس -2

 ....بناء على رغبة السلطان العثمانى...................و.....................كانت حروب محمد على فى ... -3

 : بم تفسر....؟3س

 إزدهار الزراعة فى مصر فى عهد محمد على. -8

.......................................................................................................................................................................... 

 إنشاء محمد على المطبعة األمٌرٌة فى بوالق. -2

.......................................................................................................................................................................... 

 تدخل الدول األوروبٌة أمام إزدٌاد نفوذ محمد على . -3
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 الت التحرر الوطنىالوحدة الرابعة : مصر والزحف اإلستعمارى ومحاو                             

 الدرس األول : خلفاء محمد على و إزدٌاد النفوذ األجنبى                                  

 -: أكمل العبارات التالٌة بكلمات مناسبة : 8س

 ...........................أهملت حركة الترجمة فى عهد..... -8

 .............أنشئت مصلحة البرٌد المصرٌة فى عهد....... -2

 تولى......... أول وزارة مسئولة وبها وزٌران أجنبٌان أحدهما برٌطانى للمالٌة واآلخر فرنسى ل............. -3

 -: أكتب ما تشٌر إلٌه كل عبارة من العبارات اآلتٌة : 2س  

 ) ..................................... (                                                                               دٌوان تم إلغاإه فى عهد سعٌد باشا. -8

 ...( ...........) ......................... كانت تختص بالنظر فى الجرائم التى ٌرتكبها الرعاٌا األجانب ضد المصرٌٌن و الحكومة المصرٌة نفسها. -2

 ) ..................................... (                                                      أصبح للفالح بموجبها الحق فى تورٌث األراضى الزراعٌة. -3

 -: دلل على صحة ما ٌلى : 3س     

 توقفت حركة النهضة التى بدأها محمد على فى عهد عباس باشا األول . -8

.......................................................................................................................................................................... 

 إهتم الخدٌوى إسماعٌل بالنهضة العلمٌة فى مصر. -2

.......................................................................................................................................................................... 

 شهدت مصر فى عهد إسماعٌل نهضة عمرانٌة عظٌمة . -3

.......................................................................................................................................................................... 

                      

 لحركة الوطنٌة و الثورة العرابٌةالدرس الثانى : ا                                               

 -: إختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 8س

 شرٌف( –عثمان رفقى  –رٌاض  –)البارودى                           ............م فى إسقاط وزارة . 8118نجحت مظاهرة عابدٌن سبتمبر  -8

 عثمان رفقى ( –البارودى  –شرٌف  –) رٌاض                                               .عٌن أحمد عرابى وزٌرا للحربٌة فى وزارة........... -2

 الشرقٌة ( –القاهرة  –كفر الدوار  –)اإلسماعٌلٌة            أنشؤ العرابٌون إستحكامات عند مدٌنة ............بعد إنسحابهم من األسكندرٌة . -3

 -اآلتٌة من القدٌم إلى الحدٌث : : رتب األحداث التارٌخٌة 2س      

 *المذكرة المشتركة األولى                       *تشكٌل وزارة البارودى                     *دخول البرٌطانٌٌن القاهرة       

 *حادثة قصر النٌل                 *محاكمة زعماء الثورة العرابٌة    

       ............................................-     ....................................................- ......................................................... 

       ............................................-    .................................................... 
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 : بم تفسر......؟ 3س

 قٌام الثورة العرابٌة. -8

......................................................................................................................................................................... 

 م . 8112الثانٌة ماٌو  المذكرة المشتركة -2

.......................................................................................................................................................................... 

 م . 8112إستقالة وزارة البارودى  -3

.......................................................................................................................................................................... 

 الدرس الثالث : الكفاح الوطنى ضد اإلحتالل البرٌطانى                                 

 -: أكمل العبارات اآلتٌة : 8س

 م. 8101دعا مصطفى كامل إلى إنشاء...........والتى أنشئت عام  -8

 م ..........وخلفه فى رئاسته ............... 8108سس مصطفى كامل عام أ -2

  -إلى من تنسب األعمال اآلتٌة ::  2س    

 ) ............................... (                                    دعا إلى رفض إتفاقٌة الحكم الثنائى للسودان . -8

 ) ............................... (           الخدٌوى الذى تحول عن مإازرة الحركة الوطنٌة إلى مواالة اإلحتالل -2

 ..... () ..........................                     أغتٌل بعد رفض الحكومة المصرٌة مد إمتٌاز قناة السوٌس . -3

 -: ما النتائج التى ترتبت على : 3س 

 م. 8106تندٌد الزعٌم مصطفى كامل بحادثة دنشواى  -8

........................................................................................................................................................................... 

 معارضة محمد فرٌد مشروع مد إمتٌاز قناة السوٌس . -2

........................................................................................................................................................................... 

 م  8152الدرس الرابع : مصر من الحماٌة البرٌطانٌة حتى ثورة ٌولٌو                                  

 -: أكمل العبارات اآلتٌة : 8س

 ..............................فرضت برٌطانٌا الحماٌة على مصر أثناء... -8

 ................شكل سعد زغلول أول وزارة برلمانٌة فى مصر وعرفت بوزارة........ -2

 -أكتب كلمة صح أو كلمة خطؤ مع التصوٌب : : 2س

 )    (          م أن األمة هى مصدر السلطات                     8123أكد دستور  -8

 حدث حرٌق القاهرة فى الٌوم التالى إلستشهاد أفراد الشرطة باإلسماعٌلٌة  )    ( -2
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 :  بم تفسر ......؟ 3س

 م. 8181إشتعال ثورة  -8

........................................................................................................................................................................... 

 م . 8124إستقالة وزارة سعد زغلول  -2

........................................................................................................................................................................... 

 م .  8130معارضة الشعب المصرى لدستور  -3
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 اإلجابات

 الدرس األول : قارات العالم --- الوحدة األولى

 :  8س

 جزر القمر -مدغشقر   -3         المغلقة        -2                ملٌون  580 -8

 :  2س

 جبل طارق -3بحر قزوٌن       -2  أسترالٌا      -8

 :  3س

 ألنها أكبر قارات العالم من حٌث المساحة . -8

 بسبب كثرة تعارٌج سواحلها . -2

 

 

 الدرس الثانى : تضارٌس العالم

 :  8س

 ألمرٌكا الجنوبٌة –خطؤ   -3     صح   -2  -المظهر الهضبى  –خطؤ  -8

 : 2س

 السهول الصحراوٌة  -3لساحلٌة   السهول ا -2الجبال    -8

 : 3س

 بسبب إرتفاعها عن قمم الجبال. -8

 ألنها تعد من أغنى مناطق األرجنتٌن فى زراعة القمح ورعى وتربٌة األبقار و األغنام . -2

 بسبب صالحٌتها للزراعة -3
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 الدرس الثالث :المناخ والنبات الطبٌعى فى العالم

 :  8س

 البحر المتوسط -3ا              أوروب -2  اإلستوائى               -8

 :  2س

 ألنه كلما اقتربنا من دائرة االستواء ارتفعت درجة الحرارة و العكس صحٌح -8

 حٌث تسقط االمطار عند اصطدام السحب بقمم الجبال العالٌة -2
 بسبب اتساع مساحتها بالتالً تمتدفً دوائر عرض كثٌرة -3

 : 3س

 على الغابات اإلستوائٌة بٌنما تسقط صٌفاً فقط على الغابات الموسمٌة. ألن األمطار تسقط طوال العام -8

 حٌث ٌتم إستغاللها كمراٍع طبٌعٌة .  -2

 

 الوحدة الثانٌة : جغرافٌة سكان العالم

 الدرس األول : السالالت البشرٌة فى العالم

 : 8س

                 األجعد ----العرٌض      ---الداكنة      -8

                    80 --- أفرٌقٌا   -2

 القوقازٌة ) البٌضاء ( -3

 : 2س

 .المغولٌة -خطؤ  -8

 .المغولٌة -خطؤ   -2

 صح -3

 عدم وجود ساللة نقٌة فى العالم . - : 3س

 

 الدرس الثانى : توزٌع السكان فى العالم

 : 8س

      السهول الفٌضٌة الخصبة و السهول الساحلٌة و المدن الكبرى -8

 لندن و بارٌس -2

 جاوة -3   مالش -2الصٌن      -8     : 2س

 القارة األوقٌانوسٌة -3ا        آسٌ -2األمزون       -8      :3س
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 الدرس الثالث :خصائص سكان العالم

 : 8س

 أسترالٌا -3مصر       -2أفرٌقٌا       

 : 2س

 ٌساوى الناتج من عملٌة طرح معدل الوفٌات من معدل الموالٌد .ناتج الفرق بٌن معدل الموالٌد ومعدل الوفٌات أى أنه  -8

 هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرٌة محددة . -2

 علم دراسة السكان من حٌث الموالٌد والوفٌات و التركٌب العمرى و النوعى . -3

 : 3س

إنتشار بعض العادات و التقالٌد السلبٌة مثل الرغبة فى  ،اإلعتماد على الزراعة البدائٌة و الرعى  -بسبب إنتشار األمٌة و الفقر فى معظم دولها    -8

 إنجاب أكبر عدد من األبناء

 بسبب اإلهتمام بالتعلٌم فى مراحله المختلفة وجهود الدولة فى مجاالت محو األمٌة وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص. -3

 

 ثانٌا التارٌخ

 مصر تحت الحكم العثمانىالوحدة الثالثة : 

 الدرس األول : مصر بٌن الممالٌك و العثمانٌٌن

 : 8س

 م 8588ٌناٌر ---الرٌدانٌة    -8

 كثرة الضرائب المفروضة على األراضى الزراعٌة وتعسف وظلم الملتزمٌن فى جمعها -2

 السدود وحفر الترع             إهمال الحكام لتنظٌم الرى و إقامة  -التالعب بالموازٌن و المكاٌٌل            - 

 العقلٌة ----دروس الفقه و التشرٌع  -3 

 : 2س

 حركة على بك الكبٌر –معركة الرٌدانٌة   د  –معركة مرج دابق      ج  –معركة جالدٌران     ب  –أ 

 : 3س

 الشرق. لتوسٌع ممتلكات الدولة العثمانٌة فى -لتؤمٌن حدود الدولة العثمانٌة من ناحٌة الممالٌك -8

 زٌادة سلطة الدٌوان و الحامٌة العسكرٌة -بسبب قصر مدة حكم الوالى   -2

 

 م( 8108 –م 8811الدرس الثانى :الحملة الفرنسٌة )

 : 8س

 كلٌبر -3إمبابة      -2م     88 -8

 : 2س

  (انتهت المعركة بهزٌمة القوات العثمانٌة  ) خطؤ       -3صح        -2صح        -8
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 :3س

قٌام القوات الفرنسٌة بتحصٌن القاهرة منعاً إلندالع ثورة  –فرض الغرامات المالٌة على التجار و العلماء  -إعدام الكثٌر من األهالى و الثوار   -8

 أخرى.

 إضطر نابلٌون إلى السفر سراً إلى فرنسا وترك الحملة تحت قٌادة نائبه كلٌبر . -2

 الدرس الثالث : ثورة الشعب المصرى و تولٌة محمد على                                       

 : 8س

 مشٌخة البلد -3                               محمد بك األلفى -2        الممالٌك و العثمانٌٌن و إنجلترا -8

 دمٌاط -3سالونٌك       -2دار الحكمة       -8 : 2س

 :3س

 وقٌع صلح بٌن فرٌزر و محمد على ٌنص على جالء الحملة عن مصر مقابل اإلفراج عن األسرىت -8

 إنفراد محمد على بحكم مصر  -3                                     دخول محمد على األسكندرٌة منتصرا -2

      

 الدرس الرابع : محمد على و بناء مصر الحدٌثة

 صح -3السودانٌٌن ثم المصرٌٌن        -خطؤ   -2صح          -8    : 8س

  : 2س

 الٌونان --الجزٌرة العربٌة   -3                و المهندسخانة  الطب و الصٌدلة -2      اإلحتكار -8

 : 3س

 إدخال أسالٌب حدٌثة  -  ٌلزم الزراعة تزوٌد الفالحٌن بكل ما   - إلغاء نظام اإللتزام وتوزٌع األراضى على الفالحٌن  بـــــــــــحٌث قام محمد على  -8

 تحسٌن طرق الرى و إنشاء العدٌد من القناطر على النٌلو أهمها القناطر الخٌرٌة فتحولت أ - اإلهتمام بالتعلٌم الزراعى -   وغالت زراعٌة جدٌدة

 راضى الوجه البحرى إلى نظام الرى الدائم بدال من رى الحٌاض

 إلصدار صحٌفة الوقائع المصرٌة  -  س والكتب الفنٌة و األدبٌةلطبع الكتب الالزمة للمدار -2

 ألن الدول الكبرى أدركت أن محمد على أصبح ٌمثل خطرا على التوازن الدولىنتٌجة إنتصاراته و إزدٌاد نفوذه -3

 

 

 

 

 الوحدة الرابعة : مصر والزحف اإلستعمارى ومحاوالت التحرر الوطنى

 الدرس األول : خلفاء محمد على و إزدٌاد النفوذ األجنبى                                  

 :8س

 لألشغال ---نوبار باشا  -3                   الخدٌوى إسماعٌل   -2             عباس باشا األول   -8

 : 2س
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 الالئحة السعٌدٌة -3                   المحاكم القنصلٌة     -2                    دٌوان المدارس 

 :3س

غلقت أ - أغلقت صحٌفة الوقائع المصرٌة و أهملت حركة التؤلٌف و الترجمة - جانبحٌث أغلقت المدارس اإلبتدائٌة و التجهٌزٌة و إستبعاد أغلب األساتذة األ -8

 الترسانة البحرٌة وعطلت أعمال تم تخفٌض حجم الجٌش من حٌث العدد و األسلحة - المصانع التى أنشؤها محمد على 

 حٌث أعاد فتح دٌوان المدارس وتوسع فى إنشاء المدارس المختلفة -2

 م 8185باإلضافة للجمعٌة الجغرافٌة عام  أنشؤ دار الرصد بالعباسٌة ودار الكتب ومصلحة اإلحصاء و المساحة

 د أنابٌب المٌاه إلى شوارع كثٌرةوم أقام الجسور و الكبارى–حٌث إهتم بإنشاء القصور )مثل قصر القبة (ودار األوبرا  -3

 

 الدرس الثانى : الحركة الوطنٌة و الثورة العرابٌة

 : 8س

 كفر الدوار -3البارودى     -2رٌاض     -8

 : 2س

 العرابٌةمحاكمة زعماء الثورة   -  حادثة قصر النٌل –دخول البرٌطانٌٌن القاهرة  –تشكٌا وزارة البارودى  -المذكرة المشتركة األولى   -

 :3س

 زٌادة األزمة المالٌة فى عهد توفٌق  -  إزدٌاد التدخل األجنبى فى شئون مصر -8

 تؤلٌف وزارة رٌاض التى حكمت البالد بالشدة و العنف - نمو الوعى القومى الذى تطور إلى المطالبة بالدستور و الحكم النٌابى -  

 بسبب رغبة إنجلترا وفرنسا فى مساندة الخدٌوى -2

 م8112إحتجاجا على مطالب برٌطانٌا وفرنسا التى وردت بالمذكرة المشتركةالثانٌة ماٌو   -3

 

 الدرس الثالث : الكفاح الوطنى ضد اإلحتالل البرٌطانى

 :8س

         محمد فرٌد  –الحزب الوطنى  -2         الجامعة المصرٌة  -8

 : 2س

 بطرس غالى رئٌس الوزراء -3                      عباس حلمى الثانى -2              مصطفى كامل -8

 :3س

 رفض الحكومة طلب مد إمتٌاز قناة السوٌس -2             إستقالة اللورد كرومر -8

 

 

 م 8152الدرس الرابع : مصر من الحماٌة البرٌطانٌة حتى ثورة ٌولٌو 

 :8س

 الشعب     -2                   الحرب العالمٌة األولى -8

 : 2س

 صح -2           حٌث أعطى الدستور للملك سلطات واسعة        –خطؤ  -8 
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 :  3س

 اإلجراءات العنٌفة التى إتخذتها سلطات اإلحتالل أثناء الحرب العالمٌة األولى -  إزدٌاد نمو الوعى الوطنى لدى المصرٌٌن -8

إعالن الرئٌس األمرٌكى ولسن المبادىء األربعة عشر ومنها حق الشعوب فى  من أجل حرٌة الشعوب و إستقاللها إدعاء إنجلترا و حلفائها أنها تحارب

 تقرٌر مصٌرها

م وطلب عدة مطالب منها سحب الجٌش المصرى  8124نوفمبر  22تقدٌم المندوب السامى البرٌطانى اللورد اللنبى إنذار للحكومة المصرٌة فى  -2

 طة األمة وحقوقها فى مواضع كثٌرةألنه أعطى الملك مزٌدا من السلطات  وأهدر سل -3      من السودان

 مماطلة الملك فاروق فى تعٌٌن مصطفى النحاس باشا رئٌسا للوزارة -4


